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Voorwoord 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 
 
 
Voor u ligt het provinciaal Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013. Op 
grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

1
 moet de provincie jaarlijks een Uitvoeringsprogramma 

opstellen waarin het provinciale handhavingsbeleid is uitgewerkt. Uit het Bor volgt dat op een 
openbare en transparante wijze inzicht moet worden verschaft in de wijze waarop de provincie haar 
prioriteiten heeft gesteld.

2
 Dit moet vervolgens op voldoende detailniveau terugkomen in de 

programmering van de verschillende activiteiten. Het voorliggende Jaarprogramma VTH 2013 geeft 
daar invulling aan. Het is gericht op het stimuleren van de naleving door middel van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving en maakt duidelijk op welke vergunningverlenings-, 
toezichts- en handhavingsactiviteiten de provincie in 2013 de nadruk legt.   
 
Voor vergunningverlening ligt de prioriteit bij het goed en tijdig vergunnen van activiteiten waarvoor 
de provincie bevoegd gezag is en het kwalitatief goed en tijdig adviseren van gemeenten bij het 
verlenen van omgevingsvergunningen. 
 
Bij de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken is gekozen voor het uitvoeren van het 
toezicht op een risico-georiënteerde wijze. Dit betekent dat activiteiten die risicovol en bestuurlijk of 
maatschappelijk belangrijk zijn, prioriteit krijgen. De prioritering bepaalt uiteindelijk de verdeling van 
de inzet van de beschikbare mensuren. Het programma geeft aan welke keuzes er, mede in 
samenspraak met de beleidsafdelingen, zijn gemaakt en welke resultaten verwacht kunnen worden. 
De risico-analyses per taakveld zijn opgenomen in het tegelijk met dit Jaarprogramma 2013 
vastgestelde Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013-2015. In dat 
beleidsplan is ook uitgebreid ingegaan op de Nalevingsstrategie Omgevingsrecht 2012-2015 en de 
tot en met 2015 geldende beleidsprioriteiten.  
 
Nalevingsgericht werken vinden we belangrijk. Zo streven wij voor 2013 voor het eerst officieel naar 
een naleefgedrag-percentage van 75%. Dat betekent dat bij 75% van het aantal gecontroleerde 
bedrijven en gecontroleerde ‘groene’ ontheffingen/vergunningen de bij de eerste controle 
aangetroffen (majeure) overtredingen binnen de daarvoor bestemde termijn ongedaan moeten zijn 
gemaakt zónder toepassing van bestuursdwang. Vandaar het belang consequent te rapporteren 
over het geconstateerde naleefgedrag. Het resultaat is sterk richtinggevend voor de in een volgend 
jaar op de betrokken beleidsvelden in te zetten fte-capaciteit.  
 
Samenvattend: dit Jaarprogramma VTH 2013 is een concretisering van het provinciale Beleidsplan 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013-2015 op activiteitenniveau voor 2013 en wordt 
uitgevoerd door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (VEH). Het Jaarprogramma voldoet 
aan de eisen zoals die worden gesteld in het Besluit omgevingsrecht (Bor).  

 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 start met enkele kaderstellende opmerkingen, gevolgd door een niet limitatieve 
opsomming van relevante recente ontwikkelingen (o.a. over de zich in een opbouwfase bevindende 
RUD Utrecht). Nieuw is de explicietere aandacht voor het gebruik van kritische prestatie-indicatoren. 
Daarmee kan betrekkelijk eenvoudig worden bepaald of we als provincie op de goede weg zijn. Ook 
wordt aangegeven welke monitoringskapstokken de provincie ingevolge het Besluit omgevingsrecht  
hanteert. Hoofdstuk 2 is het hart van het Jaarprogramma VTH 2013: de uitwerking van het VTH-beleid 
in een concreet Uitvoeringsprogramma VTH 2013. Duidelijk wordt gemaakt hoe de provincie Utrecht 
in 2013 inhoud geeft aan VTH-taken waarvoor zij bevoegd gezag is. Afgesloten wordt met een 
samenvattend overzicht van de urentoedeling per beleidsactiviteit in 2013. Hoofdstuk 3 tenslotte is het 
provinciebrede Samenwerkingsprogramma Handhaving 2013.  

                                                 
1
   Artikel 7.3  Uitvoeringsprogramma: Het bestuursorgaan werkt het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een 
uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het komende 
jaar uitvoert. Daarbij houdt het bestuursorgaan rekening met de krachtens art. 7.2, eerste lid, gestelde doelen en de krachtens 
artikel 7.2, derde lid, onder a, gestelde prioriteiten.   

2
   Artikel 7.3, derde lid:  Gedeputeerde Staten maken het uitvoeringsprogramma bekend aan provinciale staten. 
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1. Inleiding 
 
Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten een Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving vast waarin de prioriteiten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn 
opgenomen. Het Jaarprogramma VTH 2013 is een integraal programma: het bevat de 
vergunningverlenings- en handhavingsactiviteiten op het gebied van milieu, bodem, natuur, 
zwemwater, ontgrondingen en grondwater. 
Voor de handhavingstaken hebben wij in 2013 voor het eerst als officiële doelstelling ‘het realiseren 
van een naleefpercentage van ten minste 75%’. Om deze doelstelling waar te maken verbeteren wij 
onze methodes om het naleefgedrag te bevorderen, hoe we teleurstellende naleving kunnen 
beïnvloeden en waar we, in dat verband, prioriteiten kunnen/moeten stellen. Doordat wet- en 
regelgeving op allerlei onderdelen in beweging is en dit de komende jaren zo zal blijven, steken we 
veel energie in de vraag hoe we efficiënt kwalitatief goed toezicht uit kunnen voeren. 
 
Het jaar 2013 is een jaar waarin de inspanningen rond het organiseren van het uitplaatsen van de 
uitvoeringstaken handhaving tot concrete resultaten zullen leiden. De regionale uitvoeringsdienst 
(RUD) waarin gemeenten en provincie samenwerken zal per 1-1-2014 daadwerkelijk van start gaan. 
De RUD Utrecht voert voor provincie en gemeenten minimaal het basis-takenpakket uit. Omdat een 
aanzienlijk deel van de provinciale vergunningverlenings- en handhavingstaken binnen afzienbare tijd 
door de RUD Utrecht zal worden uitgevoerd, worden er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe 
werkwijze. Tegen die achtergrond is dit Jaarprogramma VTH 2013 voor het eerst opgebouwd uit 
onderdelen van de RUD-‘productencatalogus’ (PDC) als basis voor de Dienstverleningsovereenkomst 
(DVO). 
 

 
1.1  Doel  
De wetgever heeft qua vergunningverlening, toezicht en handhaving verschillende taken toebedeeld 
aan Gedeputeerde Staten. De verantwoordelijkheid voor de uitoefening van Interbestuurlijk Toezicht 
(IBT) is neergelegd bij de Commissaris van de Koningin.  
Om de VTH-taken goed te kunnen uitvoeren, werkt ons college met een risico-georiënteerde 
benadering op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over de inzet van schaarse middelen 
(tijd en geld). Zie hiervoor hoofdstuk 4 van het tegelijk met dit Jaarprogramma VTH vastgestelde 
Beleidsplan VTH 2013-2015. Dit Jaarprogramma 2013 schetst het takenpakket en maakt duidelijk 
welke keuzes er, mede in samenspraak met de beleidsafdelingen, zijn gemaakt op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het Jaarprogramma is gefundeerd op de in het 
Beleidsplan VTH 2013-2015 neergelegde doelen, uitgangspunten en risico-analyse rond de vier 
kleursporen. Het Jaarprogramma VTH 2013 heeft als doel:  

 inzicht te geven in de (risicogerichte) uitwerking van het beleid in de programmering en uitvoering 
op het gebied van vergunningverlening en handhaving; 

 inzicht te geven in relevante nieuwe ontwikkelingen en projecten; 

 invulling te geven aan de kwaliteitseisen voor handhaving uit het Besluit Omgevingsrecht (Bor).   
Kort gezegd geeft het Jaarprogramma 2013 aan wat de provincie op vergunningverlenings-, toezicht- 
en handhavingsgebied in 2013 wél en niet aan activiteiten zal ondernemen. 
 
De geplande werkzaamheden in 2013 zijn onder meer gebaseerd op de evaluatie van de resultaten in 
2012.

3
 De verantwoording over de bereikte resultaten uit het Jaarprogramma vindt plaats in het 

jaarlijks op te stellen provinciale jaarverslag en tussentijds via kwartaal- en/of halfjaarrapportages.  
 
 

1.2  Relevante recente ontwikkelingen    
 

Samenwerken in de RUD Utrecht 
Vanaf  medio 2013 / begin 2014 wil de provincie samen met gemeenten de vergunningverlening en 
handhaving van milieutaken uitvoeren via de RUD Utrecht. Medewerkers van gemeenten en provincie 
gaan vanaf dat moment gezamenlijk in de nieuwe organisatie aan de slag. De vergunningverlening 
‘groene wetten’ blijft bij de provincie.  

                                                 
3
   Zie daartoe het tegelijk met dit Jaarprogramma vastgestelde Jaarverslag 2012 Vergunningverlening & Handhaving 
(verslag in de zin van art. 7.7 Bor). 
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In 2013 moet er nog veel werk worden verzet om deze ambitieuze termijn te realiseren. De wens van 
de provincie is dat de RUD Utrecht wordt opgezet als openbaar lichaam zoals dat is vastgelegd in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Medio 2013 zullen de bedrijfsplannen en gemeen-
schappelijke regeling van de RUD aan de colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten worden 
voorgelegd. In deze plannen wordt onder andere aandacht besteed aan de uit te voeren taken, de 
hiervoor benodigde en beschikbare formatie en financiën en de bestuurlijke en ambtelijke aansturing 
vanaf 1-1-2014. De kwartiermaker zal de opbouw van de nieuwe organisatie verder aansturen.  
 
Bestuurlijke strafbeschikking 
In 2012 is de bestuurlijke strafbeschikking beschikbaar gekomen. Met de bestuurlijke strafbeschikking 
krijgt het bevoegd gezag de mogelijkheid een nieuw handhavingsinstrument in te zetten. Strafbare 
feiten kunnen dan eenvoudig worden afgedaan door een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar). 
Er wordt een strafbeschikking afgegeven met een landelijk vastgesteld boetebedrag. Inning geschiedt 
door het CJIB en de afhandeling door het OM. De strafbeschikking valt onder het strafrecht en niet 
onder het bestuursrecht. Er is een uitgebreide feitenlijst op basis waarvan beschikkingen worden 
afgegeven. In 2013 hebben Gedeputeerde Staten een standpunt ingenomen over de toepassing van 
de bestuurlijke strafbeschikking. Inmiddels is het instrument verder uitgewerkt en is er landelijk overleg 
gevoerd over de mogelijke toepassing en randvoorwaarden van het instrument. 
 
In het voorjaar van 2013 zullen met gemeenten en groene handhavingspartners samenwerkings-
overeenkomsten worden afgesloten, waarmee binnen Utrecht de hoeveelheid grijze en groene boa’s 
die een BSB-M mogen uitvaardigen met resp. 10 en circa 35 personen zal toenemen. Met name in het 
vrije veld zal dit naar verwachting een flinke toename van de hoeveelheid uitgevaardigde BSB-M-
beschikkingen opleveren. 
In het tweede kwartaal van 2013 zal een informatie-avond worden georganiseerd voor bedrijven die 
voor de Wabo onder provinciale bevoegdheid vallen. Bedrijven worden geïnformeerd over wijzigingen 
in wet- en regelgeving en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering. Tevens wordt ingezoomd op 
de komst van de RUD. Deze informatie-avond is een vervolg op een in november 2012 gehouden 
succesvolle bijeenkomst. Er bleek toen een duidelijke behoefte aan herhaling.  
 
Flexibel / integraal / website 
Zowel de veranderingen in wetgeving als de bezuinigingen vragen om een integrale kijk op het 
werkveld en een flexibele inzet van medewerkers. Risico-gestuurd werken in de zin dat het toezicht 
gericht moet blijven op die activiteiten waar de kans op niet-naleven groot is en/of de effecten op de 
leefomgeving groot zijn, wordt steeds belangrijker omdat er onvermijdelijk keuzes moeten worden 
gemaakt. Daarom ook zullen tijdens de nog resterende jaren van de collegeperiode de provinciale 
VEH website-onderdelen nog effectiever ingezet worden t.b.v. het informeren van specifieke 
doelgroepen.  
 

 
1.3  Kritische prestatie-indicatoren 
Om te bepalen of we als provincie op de goede weg zijn, zijn kritische prestatie-indicatoren 
vastgesteld voor de verschillende relevante activiteiten. Een indicator is bijvoorbeeld het percentage 
vergunningen dat binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn afgegeven wordt. Hieronder is het 
overzicht van  indicatoren opgenomen waar wij onze werkzaamheden in 2013 aan toetsen. 
 
 

Nr. Kritische prestatie-indicatoren 2013 Norm 
2013 

Opmerking 

    

VERGUNNINGVERLENING   

1. % binnen de termijn verleende vergunningen ‘groene’ 
regelgeving 

75%  

2. % binnen de termijn verleende milieuvergunningen 90%  

3. % binnen de termijn verleende vergunningen 
bodemregelgeving 

90%  

4. % van het vergunningenbestand dat actueel is 
 

p.m.  

HANDHAVING   

  

Naleefgedrag 
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5. % van het aantal gecontroleerde bedrijven dat de bij de eerste 
controle aangetroffen (majeure) overtredingen binnen de daar 
voor bestemde termijn ongedaan heeft gemaakt zonder 
toepassing van bestuursdwang  

75%  

6. % van het aantal gecontroleerde ‘groene’ ontheffingen en/of 
vergunningen waar de bij de eerste controle aangetroffen  
(majeure) overtredingen binnen de daarvoor gegeven termijn 
ongedaan zijn gemaakt  

75%  

7. % van het aantal gecontroleerde gestarte bodemsaneringen 
waar de bij de eerste controle aangetroffen  (majeure) 
overtredingen binnen de daarvoor gegeven termijn ongedaan 
zijn gemaakt 

 
75% 

 

8. % van het aantal gecontroleerde ontgrondingsvergunningen 
waar de bij de eerste controle aangetroffen  (majeure) 
overtredingen binnen de daarvoor gegeven termijn ongedaan 
zijn gemaakt 

 
75% 

 

9. % van het aantal gecontroleerde WHVBZ-vergunningen waar 
de bij de eerste controle aangetroffen  (majeure) overtredingen 
binnen de daarvoor gegeven termijn ongedaan zijn gemaakt 

 
75% 

 

10. % van het aantal gecontroleerde KWO- en andere 
grondwaterwetvergunningen waar de bij de eerste controle 
aangetroffen  (majeure) overtredingen binnen de daarvoor 
gegeven termijn ongedaan zijn gemaakt 

 
75% 

 

    

 Controle-intensiteit   

11. % van het geplande aantal Wm-bedrijven dat in 2013 1x is 
bezocht en gecontroleerd 

90%  

12. % van de milieuklachten waarover  binnen 2 weken na het 
indienen van de milieuklacht  aan de klager wordt gemeld hoe 
de provincie ermee om zal gaan 

80%  

13. % van de bodemsaneringen die in 2013 in uitvoering gaan die 
worden gecontroleerd 

75%  

14. % van de ontgrondingsvergunningen die worden beëindigd, 
waarbij een opleveringscontrole wordt uitgevoerd 

90%  

15. % van de nieuw verleende ontgrondingsvergunningen waarbij 
een startcontrole wordt uitgevoerd 

90%  

16. % van de badinrichtingen en peuterbaden die jaarlijks worden 
gecontroleerd 

75%  

17. % van de zwemplaatsen in oppervlaktewater dat minimaal één 
keer per jaar wordt gecontroleerd 

90%  

18. % van de in 2013 verleende vergunningen voor een Koude-
Warmte-Opslag waarbij een opleveringscontrole wordt 
uitgevoerd 

75%  

19. % van de lopende vergunningen grondwater voor industrieel 
gebruik dat wordt gecontroleerd 

95%  

    

 Milieuklachtentelefoon   

20. Aantal bedrijven / objecten dat per jaar aanleiding geeft tot 15 
of meer milieuklachten 

  

    

 Bezwaar en beroep   

21. Aantal beschikkingen waarop een gerechtelijke procedure volgt   

22. Aantal beschikkingen dat bij de rechter geen stand hield   

    
 

 
 
1.4 Milieuklachtenafhandeling 
Het Wabo-bevoegd gezag heeft tot taak milieuklachten af te handelen. Veel gemeenten in het 
Utrechtse maken daarbij gebruik van de front-office van de provinciale milieuklachtentelefoon. Het 
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opnemen en afhandelen van milieuklachten beschouwen wij als een essentieel onderdeel van de 
toezichttaak milieu. De meeste milieuklachten hebben betrekking op milieu-aspecten als geur en 
geluid. Net als in de evaluatieverslagen over voorgaande jaren, zal ook in het Jaarverslag 2013 een 
overzicht van bedrijven en objecten worden opgenomen waarover in 2013 meer dan 15 klachten zijn 
binnengekomen. In het jaarverslag 2013 zal ook kort worden aangegeven waardoor de klachten 
werden veroorzaakt en wat het bedrijf / de probleemveroorzaker en de provincie hebben gedaan om 
de overlast te beperken en in de toekomst te voorkomen. Wanneer er klachten zijn, wordt geverifieerd 
of het bedrijf dat door de klager is genoemd ook daadwerkelijk de veroorzaker is van de overlast.  
 

 

1.5  Monitoring 
Een goede centrale registratie van handhavingszaken vergemakkelijkt het vervolgtraject (repressief 
toezicht en sancties) en verschaft inzicht in de gehele keten vanaf de gesignaleerde overtreding tot en 
met de afhandeling. Het voordeel hiervan is dat diensten en afdelingen over en weer profiteren van de 
informatie. Het registreren van kwantitatieve en kwalitatieve handhavingsgegevens is met name van 
belang ten behoeve van het te voeren beleid, de in te zetten capaciteit en de verantwoording naar 
bestuur en management. Om te kunnen meten of de uitvoering van de handhaving voldoende is 
geweest, zullen meetbare doelstellingen van tevoren geformuleerd moeten zijn. Conform het Besluit 
omgevingsrecht hanteren wij de volgende monitoringskapstokken: 

● aantallen uitgevoerde controles; 
● geconstateerde overtredingen (naar aard, gebied, etc.); 
● een duidelijk verslag over (ontwikkelingen/trends in) het naleefgedrag; 
● aantallen en soort handhavingstrajecten (p-v’s, LOD’s, etc.); 
● opgelegde bestuursrechtelijke sancties (BSB-M’s). 

 

 

1.6  Verantwoording 
Na afloop van elk kwartaal wordt een rapportage opgesteld waarin tenminste over de onder 1.5 
genoemde indicatoren informatie wordt verschaft. De 4

e
 kwartaalrapportage (in de vorm van een 

cumulatieve jaarrapportage) valt samen met het op- en vaststellen van het nieuwe concept-
Jaarprogramma VTH voor het daarop volgende jaar. De 4

e
 kwartaalrapportage is er, als partje van de 

beleidscyclus, een onderdeel van.  
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2. Vergunningverlening, toezicht en  
handhaving 

 

 

 
2.1  Inleiding    
In dit hoofdstuk wordt de provinciale uitvoeringsorganisatie voor 2013 in kaart gebracht en haar taken. 
Ook wordt ingegaan op de beschikbare capaciteit in uren en fte’s voor vergunningverlening, toezicht 
en handhaving.  
 
 

2.2  Werkveld afdeling VEH    
De vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken zijn ondergebracht in de Afdeling 
Vergunningverlening en Handhaving (VEH). Daarbinnen fungeren diverse teams. De teams zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de provinciale VTH-taken op het gebied van:  

 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (o.a. Besluit omgevingsrecht);  

 de Wet milieubeheer (onderdelen Informatie Gestuurde Handhaving, ketentoezicht en ketenhand-
having,  Besluit Risico´s Zware Ongevallen en Systeem- / en afgestemd toezicht); 

 Vuurwerkbesluit; 

 Consignatiedienst milieuklachten (24-uurs bereikbaarheid); 

 de Wet bodembescherming (onderdeel bodemsaneringen); 

 de Wet geluidhinder; 

 de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; 

 de Ontgrondingenwet; 

 de Wegenverordening; 

 de Waterwet 

 de Provinciale Milieu Verordening, onderdeel grondwaterbescherming; 

 de Provinciale Milieu Verordening, onderdeel stiltegebieden; 

 de Natuurbeschermingswet 1998; 

 de Flora- en faunawet en Verordening schadebestrijding dieren;  

 de Boswet; 

 de Natuurschoonwet (alleen vergunningverlening); 

 de Wet luchtvaart; 

 de provinciale Landschapsverordening; 

 de provinciale Stikstofverordening.  

 

 

2.3  Vergunningverlening    
De vergunningverlenende teams VVB (bodem), VVM (milieu) en VVN (natuur) stellen zich ten doel 
procedures tijdig af te handelen, kwalitatief goede producten af te leveren en verleende vergunningen 
actueel te houden. Daartoe zijn voor 2013 de volgende doelstellingen geformuleerd:  

1. 90% tijdige afdoening van de beschikkingen (vergunningen, ontheffingen); 
4
 

2. 100% van de vergunningen voor risicobedrijven en 80% van overige vergunningen en 
ontheffingen zijn actueel. De 80% wordt bewust aangehouden, omdat door steeds veranderende wet- 
en regelgeving een 100% score voor alle vergunningen en ontheffingen niet als reëel wordt 
beschouwd. Omdat de percentages onder 2. nog niet gebaseerd zijn op ervaringsgegevens, gelden zij 
in 2013 als indicatief vertrekpunt en nog niet als officiële kritische prestatie-indicator (daarom p.m. 
aanduiding in par. 1.3 onder punt 4). 
Daarnaast streven de 3 vergunningverlenende teams naar een goede kwaliteit van hun producten. Dit 
wordt bereikt door te werken volgens vaste procedures, waarin processen stap-voor-stap worden 
afgehandeld en waar zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige standaardteksten. 

                                                 
4
  Voor wat betreft de Stikstofverordening geldt een aangepast percentage.  Reden: vanwege een over het algemeen 

beperkt saldo in de stikstofbank moeten bedrijven regelmatig ‘in de wacht worden gezet’ totdat er wel saldo beschikbaar is. 

Voorts is niet te voorzien of, net als in 2012, ook in 2013 het aantal aanmeldingen weer erg hoog zal zijn. 
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Ook in 2013 wordt geïnvesteerd in het up tot date houden van het kennisniveau. Dat is van belang in 
verband met veranderende wet- en regelgeving, onder meer op het gebied van het Activiteitenbesluit, 
de richtlijn industriële emissies en overige milieuregelgeving. Voor de vergunningverlening op grond 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt gebruik gemaakt van 
standaardteksten zoals die door de werkgroep IPO kaderstelling zijn geformuleerd. 
 
 

2.4  Handhaving    
De handhavende teams BEV (Bedrijven en Veiligheid) en BWN (Bodem, Water en Natuur)  hebben 
als missie om zoveel mogelijk norm-conform gedrag te bewerkstelligen. Op grond van de provinciale 
Nalevingsstrategie Omgevingsrecht 2012-2015 worden daartoe vijf verschillende instrumenten 
ingezet: beleid, communicatie, preventie (toezicht), strafrecht en handhaving. De  instrumenten 
toezicht, handhaving en strafrecht omschrijven wij als volgt: 

 Toezicht:   Activiteiten ter bevordering van normconform gedrag (naleving) zonder dat er  
vermoedens vooraf bestaan van een overtreding of een onverantwoorde 
situatie (preventieve controles); 

 Handhaving: Alle activiteiten die worden uitgevoerd naar aanleiding van handelingen in  
strijd met wet- en regelgeving of vergunningvoorschriften. Hieronder vallen het 
uitvoeren van hercontroles, opleggen van dwangsommen, uitvoering 
bestuursdwang en strafrechtelijk optreden (repressieve controles); 

 Strafrecht:  Op basis van vooraf bepaald beleid vooraf bepaalde overtredingen sanctione-  
                           ren met een boete. Afhandeling van het laatste deel van het traject                          
   wordt door het Openbaar Ministerie gedaan. 

 
 

2.5  Overzicht accenten 2013 per deel-item  
Hieronder volgt, voor zover van toepassing, per beleidsitem een kort overzicht van prioritaire 
deel-items waaraan in 2013 extra aandacht geschonken zal worden. 
 

-  2.5.1     Flora- en faunawet 
Vergunningverlening Flora- en faunawet  

  In 2013 dient een nieuw Faunabeheerplan te worden opgesteld. 
In 2013 wordt verder vorm gegeven aan de uitwerking van het akkoord uitvoering 
ganzenbeleid tussen IPO/provincies en de Ganzen 7 (Ganzenakkoord). 

 Toezicht Flora- en faunawet  
Surveillances op schadebestrijding en populatiebeheer met als speerpunt de winterganzen. 
Meldingen van illegale activiteiten worden met prioriteit opgepakt. Een surveillance in 
meerdere WBE's telt als evenveel surveillances. Ook zal, indien nodig, nadere prioriteit 
worden gegeven aan het aspect stroperij (aspect loopt normaliter mee met regulier werk). 
Dit zal in nauw overleg met alle groene partners worden opgepakt. 
Faunaregistratiesysteem 
Verder ontwikkelen faunaregistratiesysteem en overlegstructuur in landelijke werkgroep 
PUFF. Afgeven van procesformulieren. 

         -  2.5.2     Boswet 
  Toezicht Boswet 

Uitvoeren van controles op velling, herplant, aanslag en compensatie. Prioriteit ligt bij 
illegale vellingen en beplanting die teniet gegaan is. In de meeste gevallen wordt de 
vellingcontrole uitgevoerd in combinatie met de herplantcontrole. Iedere controle telt als 
één, ook al vindt die op dezelfde lokatie plaats. 

         -  2.5.3     Natuurbeschermingswet 1998 
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998 
In 2013 zal prioritair inzet worden gevraagd ten behoeve van de totstandkoming van de 
nieuwe Natuurwet en de PAS (Programatische Aanpak Stikstof) 
Interim Uitbreiders 
In 2013 wordt het project Interim Uitbreiders uitgevoerd. In het kader van de 
Stikstofverordening en de beleidsregel worden alle bedrijven (voor gebieden waar 
voldoende saldo in de stikstofbank is) aangeschreven om deze bedrijven de mogelijkheid 
te geven de illegale situatie waarin zij zich bevinden op te heffen. Gelijktijdig worden 
slapende bedrijven (bedrijven met een vergunning die niet meer in werking zijn) benaderd 
zodat hun saldo in de stikstofbank kan worden opgenomen. 
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  Toezicht Cross Compliance 
Vergunningen NB-wet worden gecontroleerd waaronder Cross compliance (inrichtingen/ 
veehouderijen met Europese subsidie). Illegale activiteiten worden met voorrang opgepakt, 
naast de controles van cross compliance.  

  Toezicht Nb-wet gebieden, Toezicht Nb-wet vergunningen en vvgb en Toezicht   
  Stikstofverordening VSN / BSN 

Controles op stikstofverordening en beleidsregel. Prioriteit illegale activiteiten en interim-
uitbreiders. Interim-uitbreiders zijn bedrijven die een stal hebben gebouwd of uitgebreid 
tussen 2004 en 2011 zonder een Natuurbeschermingswetvergunning. Voor zover bekend 
gaat het om ruim 370 bedrijven. Daarnaast worden controles uitgevoerd waarna de 
stikstofbank gevuld kan worden. Iedere controle telt als één, ook al vindt die op dezelfde 
locatie plaats. 

         -  2.5.4     Natuurschoonwet 
         -  2.5.5     Landschapsverordening hfdst. II;  borden, vlaggen, spandoeken 

Toezicht borden 
Prioriteit ligt bij niet-objectgebonden overtredingen. Objectgebonden overtredingen worden 
bestuurlijk opgepakt. Niet-objectgebonden overtredingen worden strafrechtelijk opgepakt. 
Eind 2011 zijn objectgebonden overtredingen geïnventariseerd. In totaal gaat het hier om 
600 overtredingen. Hieruit is in 2012 een project gestart om de overtredingen bij 
tankstations aan te pakken. Tankstationproject continueren. Overtredingen worden 
opgespoord d.m.v. surveillances of meldingen. Accent is ook het toezicht op het in de 
gewijzigde Lsv opgenomen verbod op verlichting van borden tussen 1 en 6 uur.  

         -  2.5.6     Landschapsverordening hfdst. III;  storten, dempen, ophogen 
  Toezicht storten 

Prioriteit ligt bij illegale activiteiten (storten/ophogen/dempen/rommelterreinen) door middel 
van surveillances; verder nadruk op controles van ontheffingen LSV + Wm 10.63. Prioriteit 
controle ontheffingen ligt bij Wm ontheffingen of combi daarvan. 

         -  2.5.7     Landschapsverordening hfdst. IV;  wateren 
  Toezicht wateren 

Prioriteit ligt op projectmatige aanpak per watergang. Prioriteit ligt bij de Hollandsche IJssel 
en de Vecht (vaartuigen, boatsavers, insteekhavens, aanlegsteigers). Boatsavers worden 
opgepakt, maar wel per watergang. Verzoeken tot handhaving moeten worden opgepakt. 

         -  2.5.8     Landschapsverordening hfdst. V;  kleine landschapselementen 
  Toezicht landschapselementen 

Opstellen waardenkaarten kleine landschapselementen. In de loop van 2013 moeten de 
waardenkaarten worden vastgesteld. Simultaan hieraan dient een toezichtsplan te worden 
opgesteld.  

         -  2.5.9     Ontgrondingenwet 
  Toezicht Ontgrondingenwet / verordening 

Prioriteit op illegale ontgrondingen en de zandwinplassen Daarnaast zoveel mogelijk de 
overige ontgrondingsvergunningen controleren. 

         -  2.5.10   Wegenverordening 
  Toezicht Wegenverordening 

Inzet op Wegenverordening is reactief. Op basis van verzoek van Afdeling Wegen kunnen 
wij een handhavingsactie starten. Iedere controle telt als één, ook al vindt die op dezelfde 
locatie plaats. 

         -  2.6.11   PMV  Stiltegebieden en Grondwaterbeschermingsgebieden 
  Toezicht stiltegebieden 

 We reageren op basis van meldingen. In overleg met vergunningverlening worden 
controles op ontheffingen uitgevoerd. Op jaarbasis gaat het om gemiddeld 7 ontheffingen.  

  Toezicht PMV / grondwaterbeschermingsgebieden / gebiedsschouwen 
  Prioriteit ligt bij het uitvoeren van gebiedsschouwen (een brede integrale handhavingsactie 

 in samenwerking met onze handhavingspartners) 

         -  2.5.12   Waterwet 
  Toezicht Waterwet / grote onttrekkingen 
  Prioriteit is jaaropgaven binnen te halen; overige tijd wordt besteed aan controles. 

Toezicht Waterwet / bodemenergie 
Prioriteit bij bodemenergiesystemen zijn nieuwe en nog aan te leggen systemen, de slecht 
werkende systemen, systemen in interferentiegebieden, toezicht op boringsvrije zones. 

-  2.5.13   Wet bodembescherming 
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  Vergunningverlening Wet bodembescherming 
1. De focus ligt op spoedlocaties. Momenteel zijn er 147 bekende (potentiële) 
spoedlocaties die vóór 2015 moeten zijn aangepakt. 
2. Nazorglocaties (locaties waar een sanering heeft gelopen, maar waar bijv. nog 
monitoring moet plaatsvinden). Incorporatie in Elvhis vergt ook nog meer aandacht. 
3. Deelzaken die administratief snel zijn af te sluiten. In 2012 is al flinke slag gemaakt. 
4. Evaluatierapporten: sommige rapporten zijn al zeer oud. In Elvhis opnemen dat ze voor 
een locatie zijn binnengekomen zodat, indien er vragen zijn, de projectleider weet dat er 
een rapport is en er met het advies rekening kan/moet worden houden. 
5. Artikel 41 meldingen: het gaat hier veelal om meldingen door gemeenten omdat er 
ruimtelijke activiteiten plaatsvinden (bouwplannen etc.). Hierbij wordt met name gekeken of 
het gaat om een spoedlocatie. Met gemeenten is afgesproken dat zij deze meldingen 
voorlopig zelf opnemen in hun bodeminformatiesystemen indien het om een niet-
spoedlocatie gaat. Na vorming van de RUD komen deze locaties straks in één systeem. 

  Toezicht Wet bodembescherming regulier 
Illegale saneringen worden altijd opgepakt; vervolgens worden reguliere saneringen 
bezocht. Het gevolg is dat niet alle locaties bezocht kunnen worden. 

  Toezicht Wet bodembescherming spoedlocaties 
Prioriteit ligt bij handhaving op spoedlocaties; geschat wordt op 27 locaties die gaan 
starten in 2013. Wanneer er meer spoedlocaties starten, gaat dat ten koste van de 
reguliere handhaving (2.1.16). 

  Toezicht Wet bodembescherming GRIP 
Verwacht wordt dat er twee grote infrastructurele werken worden gestart door 
Rijkswaterstaat. Bij de opstartfase hebben we een sturende rol samen met 
vergunningverlening. 

  Beoordelen evaluatieverslagen bodemsaneringen 
  Beoordelen alle evaluatieverslagen, zowel Wbb, als BUS. 
  Beoordelen monitoringsrapporten bodemsanering 

Bij niet aanleveren rapporten kan er een handhavingstraject gestart worden. 
  Beoordelen WM bodemonderzoeken VV  
  Beoordelen Wabo bodemonderzoeken.  

         -  2.5.14   Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
Toezicht: wij controleren alle in de provincie gelegen zwembaden en officiële 
zwemplaatsen in oppervlaktewateren op veiligheid en hygiëne. Wij informeren de burgers 
via diverse kanalen hierover. Bij een locatie kunnen meerdere controles worden 
uitgevoerd.  

  Toezicht Whvbz Badinrichtingen 
Fysieke controle met extra aandacht voor onderdelen openingen onder de waterspiegel, 
schoonmaak en desinfectie van vloeren en voorzieningen, legionellapreventie en toezicht 
op de zwemmers. 

  Toezicht Whvbz Badinrichtingen  
Beoordelen meldingen nieuwbouw en renovaties van badinrichtingen.  
Eindbeoordeling altijd schriftelijk mededelen aan exploitant/houder. 
Beoordelen Whvbz Badinrichtingen 
In IPO-verband vakinhoudelijke bijdrage leveren aan tot stand komen nieuwe 
Zwemwaterwet. 

  Toezicht Whvbz Zwemlocaties oppervlaktewater 
Vóór aanvang zwemseizoen (1 mei 2013) uitvoeren van veiligheidsonderzoek en 
beoordelen aantal en staat publieksinformatieborden. 
Tijdens zwemseizoen uitvoeren van ten minste 1 totaalcontrole per zwemlocatie. 
Tijdens zwemseizoen, op eigen initiatief of na melding door publiek of waterbeheerder 
(laboratorium/monsternemer), uitvoeren van deelcontroles op bijv. blauwalgenontwikkeling. 
Publiek adequaat informeren over ontwikkelingen via nieuwe landelijke zwemwatersite 
Zwemwater.nl. 

  Inventariseren en beoordelen potentiële nieuwe zwemlocaties incl. tellen aantal 
zwemmers. 

  Deskcontrole beoordelen kwaliteit zwemwater Badinrichtingen 
  Beoordelen laboratoriumuitslagen maandelijks onderzoek kwaliteit zwemwater. 
  Bij normoverschrijding toetsing, direct handhavend reageren naar exploitant. 
  Deskcontrole beoordelen kwaliteit zwemwater Zwemlocaties oppervlaktewater 
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Beoordelen alle monitoringsrapporten periodiek onderzoek kwaliteit zwemwater uitvoering 
door waterbeheerders.  

 Bij normoverschrijding toetsing direct waarschuwing of negatief zwemadvies en publiek 
informeren. 

         -  2.5.15   Wet milieubeheer / Wabo 
 Vergunningverlening: 
 Wij beoordelen aanvragen voor omgevingsvergunningen van inrichtingen op grond van de 

Wabo en de Wet milieubeheer en stellen een omgevingsvergunning op. Hierbij werken wij 
nauw samen met onze partners zoals de gemeenten en de waterschappen; deze 
samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst in september 2010.  

 Voor die bedrijven waar wij het bevoegd gezag op grond van de Wabo zijn, zijn wij 
verantwoordelijk voor het verloop van de procedure en de afstemming tussen de 
verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning (zoals bouwen, milieu en afwijken 
van het bestemmingsplan). Voor een deel van de bedrijven verzorgen wij alleen het 
milieudeel van de omgevingsvergunning in de vorm van een verklaring van geen 
bedenkingen; in dit geval is de gemeente Wabo bevoegd gezag. 

 Voor wat betreft de normstelling gaat het voornamelijk om aspecten als geluid, bodem, 
geur, lucht, externe veiligheid, energie en afval. Voor wat betreft de overige onderdelen 
van de omgevingsvergunning zoals bouwen, toestemming om af te wijken van het 
bestemmingsplan en de lozingseisen, vragen wij om advies bij respectievelijk de 
betreffende gemeente en het waterschap. 

 Voor een deel van de inrichtingen geldt dat zij meldingsplichtig zijn op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze meldingen worden door ons beoordeeld en er wordt 
indien noodzakelijk een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) afgegeven. 
Deze OBM is een omgevingsvergunning met een beperkt toetsingsstelsel (bijvoorbeeld 
alleen geluid).  

 De werkzaamheden zijn veelal vraag gestuurd en vooral afhankelijk van (nieuwe) 
initiatieven in het bedrijfsleven en de samenleving. Hierdoor is het aantal aanvragen en 
verzoeken vooraf lastig in te schatten. De gegevens in het overzicht onder 2.6.15 zijn 
gebaseerd op de gegevens uit 2012 en geëxtrapoleerd naar 2013. De doelstelling blijft om 
aanvragen af te handelen binnen de wettelijke termijn waarbij de belangen van de 
omgeving en de aanvrager zorgvuldig worden afgewogen. 

 Toezicht:  
 In de basis controleren wij of de bedrijven die onder provinciale bevoegdheid vallen 

voldoen aan de betreffende vergunningen en geldende wet- en regelgeving. Hiertoe 
worden verschillende methodes en instrumenten ingezet. Denk hierbij aan ketentoezicht, 
Informatie gestuurd handhaven, deskcontroles en gewone reguliere controles. Een bedrijf 
kan op deze wijze meermalen worden gecontroleerd. Wij voeren daarnaast 
transportcontroles uit.  

 In landelijke werkgroepen wordt de handhaving van een viertal branches afgestemd en 
toegespitst op de meest essentiële onderdelen per branche. Hieronder valt een kleine 40 
% van de inrichtingen waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Deze onderdelen komen voort uit 
een branchegewijze risicobenadering, die is uitgevoerd door de betreffende werkgroepen. 
De afzonderlijke branches zijn: metaalverwerkers, autosloperijen, op- en overslagbedrijven 
en puinbrekers. Landelijk is er ook een werkgroep afvalverbranding, maar zulke 
inrichtingen zijn er in Utrecht niet.  

         -  2.5.16   Wet milieubeheer / Vuurwerkbesluit 
 Toezicht: vuurwerkevenementen worden gecontroleerd of deze voldoen aan ontheffingen 

en wet- en regelgeving. Elk gecontroleerd evenement geldt als één controle. 
         -  2.5.17   Wet milieubeheer / Besluit Risico’s Zware Ongevallen 

 Toezicht:  
 Wij voeren het toezicht voor bedrijven die vallen onder het BRZO. Dit zijn bedrijven die 

vallen onder de bevoegdheid van de provincie Utrecht alsmede bedrijven die vallen onder 
de bevoegdheid van Utrechtse gemeenten en de Provincie Flevoland en worden 
gecontroleerd in opdracht. Eind 2013 zullen deze taken ondergebracht worden bij de 
BRZO-RUD NZKG.     

         -  2.5.18   Wet luchtvaart 
     Toezicht: Wij controleren de ontheffingen en meldingen die in het kader van de Wet 

luchtvaart (RBML)worden gedaan.                                                                                        
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2.6  Uitvoeringsactiviteiten 2013   
Op de volgende pagina’s zijn (onder de nummers 2.6.1 tot en met 2.6.18) alle activiteiten opgesomd 
die de provincie in 2013 oppakt ter uitvoering van haar VTH-takenpakket. Daarbij is, met het oog op 
de monitoring, een onderscheid gemaakt tussen wél en niet via het Elvhis automatiseringssysteem te 
rapporteren feiten/resultaten. 
 
Bij het kiezen van de activiteiten voor 2013 is rekening gehouden met de in hoofdstuk 4 van het 
beleidsplan VTH 2013-2015 weergegeven risico’s naar taakveld, de resultaten uit het Jaarverslag 
V&H 2012 en, voor zover toepasselijk, de in hoofdstuk 6 van dat beleidsplan opgenomen 
beleidsprioriteiten 2013-2015. 
 
Voor de beeldvorming is ook een kolom ‘uren 2012’ opgenomen. Op die manier wordt duidelijk 
gemaakt op welke terreinen er in 2013 sprake is van een urenintensivering en op welke items in 2013 
er minder inzet is dan in 2012.   
 

 
2.6.1 Flora- en faunawet 
 
De Flora- en faunawet heeft als doel de bescherming van in het wild levende dieren en voorkomende 
planten. De provincie is bevoegd voor het onderdeel beheer en schadebestrijding. Het gaat hierbij om 
het verlenen van ontheffing, vrijstelling of het geven van een aanwijzing voor ingrepen in populaties 
ten behoeve van beheer en schadebestrijding. Daarnaast is de provincie bevoegd gezag voor het 
sluiten van de jacht bij bijzondere weersomstandigheden en voor het aanwijzen van beschermde 
leefomgevingen. 

 
 

Vergunningverlening Flora- en faunawet PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
Uren 2012 

Verlenen ontheffingen Flora- en faunawet  1.2.17 258408 20 1.550  

      
Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      
Procedures Flora- en faunawet (SB) 1.2.17 258577  60  

Beleid Flora- en faunawet  4.0.21 258505  150  

Informatievragen beantwoorden en overleg voeren 5.0.07 258415  250  

Digitalisering systeem ontheffingen en vrijstellingen   4.0.18 258419    
Advisering / voorbereiding Wet Natuurbescherming 
en communicatie naar derden  

 
5.0.07 

 
258415 

 
 

 
 

 

Statenvragen beantwoorden en regulier overleg met  
Faunabeheereenheid en andere provincies  

 
5.0.07 

 
258538 

 
 

 
40 

                      

Begeleiding onderzoek zomerganzen en begeleiden 
opstelling nieuw Faunabeheerplan 

 
4.0.19 

 
258415 

 
 

 
 

 

Bezwaar en beroep 4.08 258518  100  

   20 2.150 1.470 uur 

 

 

Handhaving Flora- en faunawet 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Surveillances uitvoeren 2.2.01 258204 30 950  
 

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Procedures handhaving Flora- en faunawet (SB)  2.2.01 258794  350  

Implementatie digitaal registratiesysteem  
(FRS-systeem)  

4.0.18 258221    

Toepassen strafrecht 2.2.01 258244    

   30 1.300 1.550 uur 
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2.6.2  Boswet 
 
 
De Boswet is primair gericht op een kwantitatieve instandhouding van het Nederlandse bos. De 
wettelijke instrumenten hiertoe zijn een meldingsplicht bij een voornemen om een houtopstand te 
vellen en de hieraan verbonden herplantplicht. De provincie voert taken uit van het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw &Innovatie (EL&I). De minister is voor die zaken het bevoegd gezag. 
Door de jaren heen is gebleken dat de Boswet een belangrijk en goed werkend instrument is om het 
bosbestand op peil te houden.  

 
 

Vergunningverlening Boswet PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Ontheffing herplantplicht Boswet 1.2.18 258504 150 300  

Ontheffing wachttermijn Boswet 1.2.18 258504    

Uitstel herplantplicht Boswet 1.2.18 258504    

Verzoek compensatie Boswet 1.2.18 258504    

Vooroverleg Boswet 1.2.18 258549    

      
Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      
Procedures Boswet (SB) 1.2.18 258560  200  

Beleid Boswet 4.0.23 258563  40  

Adviezen Boswet 5.0.09 258578    

   150 540  330 uur 

 
 

 

Handhaving Boswet 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

      

Kapmelding, illegale kap of teniet gegaan 2.2.02 258424    

Vellingcontrole 2.2.0.2 258414  
200 

  

Herbeplantingscontrole 2.2.0.2 258414   

Aanslagcontrole 2.2.0.2 258414    

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Luchtinspecties  2.2.09 258416 5   

Toepassing strafecht 2.2.02 258434    

Boswet algemeen  2.2.02 258404  1.800  

   205 1.800 1.374 uur 

 



15 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013      -       80E27772  

2.6.3  Natuurbeschermingswet 1998 
 
De Natuurbeschermingswet 1998 is voornamelijk gericht op gebiedsbescherming. De bescherming 
van soorten is met name geregeld in de Flora- en faunawet (al zit deze soortenbescherming deels ook 
in de Natuurbeschermingswet 1998 vanwege de instandhoudingsdoelen per gebied). In Utrecht zijn 
18 (elkaar soms overlappende) gebieden aangemeld en aangewezen die beschermd zijn op grond 
van deze wet. Het betreft: 

 Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

 Beschermde natuurmonumenten. 
Voor (bedrijfs)activiteiten, die invloed hebben op deze gebieden, kunnen een Natuurbescher-
mingswetvergunning of een besluit op basis van de Stikstofverordening worden afgegeven. 

 

Vergunningverlening Natuurbescher- 
mingswet 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

      

Natuurbeschermingswet vergunning 1.2.19 258521 15 940  

Natuurbeschermingswet melding 1.2.19 258521    

Vooroverleg Nb-wet (toets op vergunningplicht) 1.2.19 258544  800  

Stikstofverordening melding 1.2.19 258576 200 950  

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Procedures NBW (SB) 1.2.19 258559  1.500  

Afgeven VVGB NB-wet 1.2.19 258545 60 100  

Bezwaar en beroep 4.0.8 258524  170  

Adviezen natuurtoetsen in andere plannen / projecten 
Afstemming met buurprovincies voor gedeelde gebieden en 
advisering m.b.t. wetsvoorstel nieuwe wet 

5.0.10 258562  400  

5.0.10 258562    

Uitvoering applicatiebeheer / databeheer webbestand  
veehouderijbedrijven 

1.2.19 258547  700  

Evaluatie Verordening stikstof, veehouderijen en Natura 
2000 (VSN) en Beleidsregel Stikstof, veehouderijen en 
beschermde natuurmonumenten (BSN)  

4.0.24 258523  650  

Projectvoorstel aanpak interim-uitbreiders (uitbreiding 
veehouderijen tussen 7-12-2004 en 1-3-2011 (voorstel en 
uitvoering) en de afwikkeling 

1.2.19 258576    

Voorlichting gemeenten over uitvoeringsbeleid, 
stikstofbeleid en Web-bvb 

4.0.24 258523    

Inbreng bij beheerplannen, met name gericht op stikstof en 
de verwerking van de resultaten van de programmatische 
aanpak stikstof (PAS) 

5.0.10 258562    

   275 6.210 5.077 uur 

 

Handhaving Natuurbeschermingswet 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Handhaving Natuurbeschermingswet      

Controle Natuurbeschermingswet 
- eerste controle 

        -       last onder dwangsom 

2.2.05 
 

258215 30 1.316  

Surveillance 2.2.04 258215 20   

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Controle Cross compliancebedrijven 2.2.03 258222  < 40   

Toepassen strafrecht  2.2.03, 2.2.04 en 2.2.05  258235    

     

Handhaving Stikstofverordening    1.002   

Controle Stikstofverordening 
        -       Eerste controle 

- Hercontrole n.a.v. OMO 
- Last onder dwangsom (LOD) 

2.2.06 
2.2.06 
2.2.06 
2.2.06 

258217 
258217 
258217 
258217 

200 
 
 
 

  

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  

-  Toepassen strafrecht 2.2.06 258219    

   < 290 2.318  1.645 uur 
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2.6.4  Natuurschoonwet 
 
 
De Natuurschoonwet heeft tot doel de bevordering van het behoud van natuur- en landschapsschoon. 
De wet geeft fiscale tegemoetkomingen aan eigenaren van onroerende goederen mits deze eigenaren 
hun onroerende goederen als landgoed in stand houden (en daarmee het natuurschoon bevorderen). 
In de provincie Utrecht gaat het om 530 landgoederen. De betrokken gronden moeten aan de bij of 
krachtens de wet gestelde eisen voldoen. Deze wet is een goede kapstok voor de instandhouding van 
landgoederen. Ze zijn een belangrijke drager van het landelijk gebied in de provincie. 

 
 

Vergunningverlening Natuurschoonwet PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
 uren 2012 

Natuurschoonwet Rangschikking 1.2.20 258551 50 350   

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Procedures NSW (SB) 1.2.20 258210  150  

Beoordeling aanvragen verklaring voorgenomen handeling 1.2.20 258551    

   50 500 350 uur 

 
 
2.6.5  Landschapsverordening, hfdst. II;  

(borden, vlaggen, spandoeken) 
 
De voormalige Verordening bescherming natuur en landschap (Vnl) met bijbehorende beleidsregels is 
opgevolgd door de op 26-3-2011 vastgestelde provinciale Landschaps-verordening (Lsv). Daarmee is 
een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is de ontheffingsmogelijkheid voor dit onderwerp 
geschrapt. Alle toegestane opschriften zijn benoemd in de vrijstellingsbepalingen in art. 4 van de Lsv. 
Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden voor een vrijstelling, dan mag het opschrift zonder meer 
geplaatst worden. Een ontheffing is dan niet meer nodig.  Recent is een wijziging van de Lsv 
vastgesteld door PS. 
 

 

Vergunningverlening Lsv; hfdst. II PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Voorlichting geven over het nieuwe beleid 5.0.12 258552  100  

Beantwoording vragen over de nieuwe 
Landschapsverordening 

5.0.12 258552 25   

   25 100 50 uur 

 

 

Handhaving Lsv; hfdst. II 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle Lsv hfdst. II borden, vlaggen, spandoeken en 
objecten 

- Eerste controle 
- Hercontrole n.a.v. bestuurlijke waarschuwing 
- Toepassen strafrecht 

2.2.07 258400 
 

258400 
258420 
258430 

 
 

43 

870  

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
N.v.t.      

   43 870 800 uur 
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2.6.6  Landschapsverordening, hfdst. III;  
(storten, dempen, ophogen) 

 
 
De Lsv heeft als doel het voorkomen van aantasting van natuurwetenschappelijke, landschappelijke, 
cultuurhistorische en archeologische waarden door stortingen, ophogingen en het dempen van 
wateren in het buitengebied. Ten opzichte van de voormalige Vnl zijn er de volgende (meest in het 
oog springende) wijzigingen: 

- Vrijstellingen  Het stortverbod blijft, maar er is ook hier een groot aantal vrijstellingen 
toegevoegd. Een aantal bestaande vrijstellingen is verruimd. Wanneer wordt voldaan aan de 
voorwaarden in de vrijstellingsbepaling, behoeft er geen ontheffing meer aangevraagd te 
worden; 

- Slootdempingen De meldingsplicht voor slootdempingen in agrarische gebieden is 
vervallen om een betere bescherming van de waardevolle verkavelingspatronen mogelijk te 
maken. Voor elke slootdemping moet nu een ontheffing aangevraagd worden. 

- ‘Rommelterreinen’ In de Lsv geldt een verbod op ‘verrommeling’ van percelen bij 
bedrijven, waarbij sprake is van het al dan niet geordend bewaren of opslaan van goederen, 
materieel of al dan niet los gestort materiaal. Beoogd wordt bestaande en nieuwe 
‘verrommeling’ in het buitengebied tegen te gaan.  

 
 

Vergunningverlening Lsv; hfdst. III PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
 uren 2012 

Lsv 3 Ontheffing storten, dempen en ophogen 1.2.21 258501 30 1.100  

Lsv 3 Ontheffing storten, dempen en ophogen 10.63 Wm - 
Lsv  

1.2.21 321917    

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Procedures Lsv Storten 1.2.21 258553  200  

Ontwikkeling uitvoeringsbeleid (waardenkaart voor 
dempingen) 

4.025 258564    

Vooroverleg 1.2.21 258541 20   

Bezwaar- en beroepsprocedures 4.0.08 258510 10 50  

      

   60 1.350 1.551 uur 

 

Handhaving Lsv; hfdst. III 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle Lsv hfdst. III  storten, dempen en ophogen 
- Eerste controle 
- Hercontrole n.a.v. bestuurlijke waarschuwing 
- Toepassen bestuursdwang (BD) 

2.2.08 258401 60 1.800  

Controle Lsv hfdst. III storten, dempen, ophogen 10.63 Wm 
- Eerste controle 
- Hercontrole n.a.v. bestuurlijke waarschuwing 

 

2.2.08 258431    

Controle Lsv 3  rommelterreinen 2.2.08 258421    

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
-  Toepassen strafrecht 2.2.09 258422    

   60 1.800 1.200 uur 
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2.6.7  Landschapsverordening, hfdst. IV;  
(wateren) 

 
 
 
Met de Lsv is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Ten opzichte van de voormalige Vnl zijn 
er de volgende (meest in het oog springende) wijzigingen: 

- Woonschepen   Heel veel woonschipbewoners vallen niet langer onder het afmeerverbod. Er 
geldt een vrijstelling voor woonschepen die aan een bestemde ligplaats liggen en voldoen aan 
de maximale afmetingen voor woonschepen; 

- Oevervoorzieningen Het verbod voor oever- en afmeervoorzieningen geldt alleen nog maar 
voor o.a. woonschepen die illegaal zijn afgemeerd; 

- Vaartuigen      De Lsv kent een nieuwe vrijstelling voor het afmeren van partyschepen; 
- Havens en aanlegplaatsen Er is geen ontheffing meer nodig voor aanlegplaatsen en 

voorzieningen in jacht- en bedrijfshavens.  
 

 
 

Vergunningverlening Lsv; hfdst. IV PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Lsv 4 Ontheffing woonschip, vaartuig of aanlegplaats 1.2.21 258502 30 1.000  

Lsv 4 Ontheffing insteekhaven  1.2.21 258502    

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Procedures Lsv Wateren (SB) 1.2.21 258555  50  

Actualiseren / aanpassen ontheffingen en afhandelen 
ontheffingaanvragen 

1.2.21 258502 26   

Uitvoeren Knelpuntenproject woonschepen Tull & ‘t Waal project 258600  600  

Vooroverleg 1.2.21 258579 20   

Bezwaar- en beroepsprocedures 4.0.08 258515 10 50  

      

   86 1.700 1.888 uur 

 

Handhaving Lsv; hfdst. IV 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle Lsv hfdst. IV  woonschip, vaartuig of aanlegplaats 
- Eerste controle 
- Gedogen 

2.2.09 258602 
 
 

50 1.795  

Controle Lsv hfdst. IV  insteekhaven 
 

2.2.09 258602    

Lsv, hfdst. IV SR 2.2.09 258626    

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Inventarisatie recreatievaartuigen via milieuvlucht langs 
hoofdvaarwegen 

2.2.09 258416    

Toepassen strafrecht 2.2.09 258622    

      

   50 1.795 1.200 uur 
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2.6.8  Landschapsverordening, hfdst. V;  
(kleine landschapselementen) 

 
 
 
Kleine landschapselementen zijn de groene componenten van het landschap met een beperkte 
oppervlakte of een klein volume die mede bepalend zijn voor de identiteit van het landschap. 
Landschappen in het agrarisch cultuurlandschap zijn de laatste decennia fors veranderd. Het is een 
sluipend proces. Om niet alle handelingen op alle elementen van toepassing te laten zijn, vindt er 
eerst een inventarisatie van de meest waardevolle elementen plaats (een zogeheten ‘waardenkaart 
kleine landschapselementen’). 

 
 

Vergunningverlening Lsv; hfdst. V PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Lsv 5 Melding beschermde kleine landschapselementen 1.2.21 258577  0  

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Procedures Lsv beschermde kleine landschapselementen 1.2.21 258777    

Waardenkaart ‘kleine landschapselementen’ vaststellen 4.0.25 258564  700  

      

    700 895 uur 

 
 

Handhaving Lsv; hfdst. V 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle Lsv hfdst. V  kleine landschapselementen 2.2.10 258623 10 100  

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
N.v.t.      

   10 100 300 uur 
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2.6.9  Ontgrondingenwet 
 
 
 
De uitvoering van de Ontgrondingenwet is gericht op een duurzaam beheer van bouwgrondstoffen, 
gebaseerd op zuinig en hoogwaardig gebruik van primaire en secundaire grondstoffen. Met de 
uitvoering van de Ontgrondingenwet draagt de provincie ook bij aan de bescherming van de waarden 
van natuur en landschap, de belangen van derden en het waarborgen van de veiligheid tijdens en na 
afloop van de uitvoering. Er zijn kleine (10.000 m

3
), middelgrote (van 10.000 tot 500.000 m

3
) en grote 

ontgrondingen (500.000 m
3
). 

 
 

Vergunningverlening Ontgrondingenwet PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Ontgrondingen Vergunning 1.2.16 278000 20 1.234 + 
1.056 
inhuur 

 

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

CPK Ontgrondingen 1.2.16 278028  45  

Juridische advisering 1.2.16 278023 20 264  

Ontwikkeling operationeel beleid 1.2.16 278024 1 300  

Bezwaar en beroep Ontgrondingenwet 4.0.08 278025 3 200  

      

   44 2.043 + 
1.056 
inhuur 

1.800 uur 

 

Handhaving Ontgrondingenwet 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle ontgrondingen Fysiek 
- Eerste controle 
 

2.2.11 
2.2.11 

271001 
271001 

20 437 
 

 

Controle ontgrondingen Desk 
- Eerste controle 

2.2.11 
2.2.11 

271001 
271001 

   

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Controle grote ontgrondingen (2x per jaar) 2.2.11 271003 6   

      

   26 437 800 uur 
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2.6.10  Wegenverordening 
 
 
 
In het kader van het provinciale wegenbeheer heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de 
instandhouding van de provinciale wegen en voor het door provinciale wegen vervullen van hun 
functie(s) van algemeen nut. De provincie moet dus voor het onderhoud van de weg zorgdragen en de 
weg beschermen tegen zaken die functievervulling van de weg bedreigen. In de Wegenverordening 
worden bepaalde handelingen op of in de nabijheid van de weg verboden of aan een ontheffingstelsel 
onderworpen. 

 
 

Vergunningverlening Wegenverordening PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
 uren 2012 

Ontheffing wegwedstrijden en evenementen Check 
VVS 

  0  

Toestemming tijdelijke borden      

Melding Wegen      

Bouwen binnen 10 meter van de kant      

Ontheffing kabels en leidingen      

Toestemming lasgaten      

Overige ontheffing wegen      

Ontheffing RVV en verwijsborden      

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Juridische advisering ontheffing wegen   461148 200 400  

Juridische advisering ontheffingverlening  
Scheepvaartverordening 

 461184 5   

   205 400 0 uur 

 
 
 

Handhaving Wegenverordening 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle Wegenverordening 2.2.28 325307  0  

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
N.v.t.      

      

   0 0 0 uur 
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2.6.11  Provinciale Milieuverordening 

 
 
In de Provinciale Milieuverordening zijn regels opgenomen voor gedragingen inzake het voorkómen of 
beperken van geluidhinder in stiltegebieden. In essentie gaat het om het weren van gedragingen die 
zodanig lawaaiig en wezensvreemd aan een stiltegebied zijn, dat zij het stille karakter van het gebied 
verstoren. Elk stiltegebied bestaat uit: 

 een stille kern van het gebied. 

 een geluidsarm overgangsgebied, dat rondom de stille kern ligt. Dit gebied functioneert als buffer 
voor de stille kern.  

 
Daarnaast stelt de Provinciale Milieuverordening regels en verboden aan activiteiten in 
drinkwaterzones (waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije-zones) ter 
bescherming van de grondwaterkwaliteit. De provincie is bevoegd gezag voor activiteiten buiten-
inrichtingen. 
 

PMV Vergunningverlening 
Stiltegebieden 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Ontheffing stiltegebieden   0 0  

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Procedures stiltegebieden (SB)   0 0  

   0 0 0 uur 

 
 

     

PMV Vergunningverlening 
Grondwaterbeschermingsgebieden 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

PMV (beantwoorden van vragen en beoordelen plannen) 1.2.0.1 321700 50 600  

Actualiseren en implementeren PMV  project 320731 1 100 + 
300 

inhuur 

 

   51 700 + 
300 uur 
inhuur 

0 uur 

 
 

PMV Handhaving Stiltegebieden 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Surveillance 2.2.12 258403 5 80  

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Controle stiltegebieden 2.1.12 258418    

Toepassen strafrecht 2.1.12 258417    

   5 80  38 uur 

 

 

PMV Handhaving 
Grondwaterbeschermingsgebieden 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle PMV (gebiedsschouwen in Bethunepolder, Zeist en 
Rhenen) 

2.2.13 310829 3 550  

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
N.v.t.      

   3 550 350 
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2.6.12  Waterwet 
 
 
De provincie geeft op basis van de Waterwet uitvoering aan het kwantitatieve grondwaterbeheer. De 
provincie is bevoegd gezag voor het vergunnen en handhaven van grondwateronttrekkingen t.b.v. 
energie-opslagsystemen, drinkwatervoorziening en industrie (> 150.000 m

3
 per jaar). Alle (vergunde) 

onttrekkingen worden geregistreerd in een landelijk grondwaterregister. De provinciale 
grondwaterheffing wordt geheven op basis van de geregistreerde hoeveelheden. 

 
 

Vergunningverlening Waterwet PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Grondwatervergunning 1.2.01 310824 20 2.172  

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

CPK 1.2.01 312007  300  

Juridische advisering Waterwet 1.2.01 312201 20 300  

Bezwaar en beroep 1.2.01 312202 2 100  

Ontwikkeling operationeel beleid 1.2.01 312203 1 200  

Doorbelasten grondwaterheffing (project Schilderskwartier, 
grondwaterregister, beleidsondersteuning) 

1.2.01 312208  800  

Actualisatie vergunningen onttrekken grondwater t.b.v. 
bereiding drinkwater en t.b.v. grote industriële onttrekkingen 

Project 312208 25 200 uur 
inhuur 

 

      

   68 3.872 + 
200 uur 
inhuur 

2.750 uur 

 
 

Handhaving Waterwet 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle Waterwet aanleg grondwateronttrekkingen 2.2.15 310823 220 1.000  

Controle Waterwet bodemenergiesystemen 2.2.15 310823 73 0  

Controle Waterwet drinkwaterpompstation 2.2.14 310828 25 0  

Controle Waterwet industriële onttrekking  2.2.14 310810 17 100  

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Uitvoeren / bijhouden grondwaterregister 4.0.10 310821  100  

Toepassen strafrecht 2.2.14 / 
2.2.15 

310831    

   335 1.200 2.399 uur 

 



24 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013      -       80E27772  

2.6.13  Wet bodembescherming 
 
 
De provincie is verantwoordelijk voor het beperken en het zoveel mogelijk ongedaan maken van 
ernstige verontreinigingen in de (water)bodem. De werkzaamheden richten zich hierbij op het zoveel 
mogelijk stimuleren van bodemsaneringen door derden. De provincie heeft als bevoegd gezag tevens 
een uitvoerende rol. In concreto beoordeelt en toetst de provincie bodemonderzoeken en 
saneringsplannen bij gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Ook voor de sanering van 
waterbodems die ernstig en spoedeisend zijn (behalve van rijkswateren) is de provincie bevoegd 
gezag. 

 
 

Vergunningverlening Wet 
bodembescherming 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

BUS-melding 1.2.06 320606 77 696 + 200 inh.  

Bus-melding Tijdelijk uitplaatsen 1.2.06 320606  200 inhuur  

Beschikken EST 1.2.05 320615 35 659 + 200 inh.  

Beschikken EST + SP 1.2.05 320616 25 1.269 + 200 
inh. 

 

Beschikken SP 1.2.05 320616 20    

Beschikken EV 3.0.05 320617 117 2.047 + 200 
inh 

 

Beschikken NZ 3.0.05 320607 7 127 + 104 inh.   

Boordelen NZ- of MON-rap 3.0.05 320618 57 573 + 200 inh.  

Beoordelen bodemonderzoek 1.2.05 320614 200 1.400 + 200 
inhuur 

 

Beoordelen bodemonderzoek Wm      

Instemmen PvA of melding Calamiteit – Nieuw geval 1.2.08 323606    

Instemmen EV nieuw geval  323606    

Instemmen afwijking SP of BUS  323606    

Vooroverleg – Bevoegd gezag diversen 320645    

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Omvangrijke SEB 1.2.05 320612 3 475  

Bezwaar en beroep bodem 4.0.08 320624  150  

Beantwoorden vragen bodemloket 5.0.05 320530 200 1.067 + 400 
inhuur 

 

Voortraject spoedlocaties project 320656 70 1.000 inhuur  

Kwaliteitszorg en kennisbeheer VVB div. 320622  153  

Statenvragen beantwoorden VVB div. 323457 2 30  

Juridische advisering bodem div. 320623  200  

Procedures wkpb (SB)er div. 258781  200  

Procedure beschikking nazorgplan 3.0.05 258783  25  

Procedures BUS-melding (SB) 1.2.06 258782  750  

Procedures Vraagbaak na traject beschikking (SB) 5.0.05 258784  150  

Procedures art. 41 melding gemeente (SB) 1.2.05 258785  1.180  

Procedures beschikking ernst en urgentie (SB) 1.2.05 258786  500  

Procedures saneringsplan (SB) 1.2.05 258787  536  

Procedures evaluatierapport (SB) 3.0.05 258788  801  

Procedures beoordeling monitoringsrapport (SB) 3.0.05 258789  625  

      

    
813 

14.613 + 
2.904 inhuur 

11.090 uur 
excl. inhuur 

 
 

Handhaving Wet  
bodembescherming 
 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Bodem - hoofdzaak 2.1.16 323601 100 4.202  

Bodemdeelzaak – Fysieke controle 2.1.16 323601    

Bodemdeelzaak – Administratieve controle 2.1.16 323601    

Hercontrole n.a.v. BW 2.1.16 323601    

Last onder dwangsom (LOD) 2.1.16 323601    

Innen dwangsom 2.1.16 323601    
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Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Procedures Handhaving team Bodem (SB) 2.1.16 258793  400  

Controle GRIP’s 2.1.18 323604 2 200  

Toename Wbb spoedlocaties 2.1.17 323607 27   

Toepassen strafrecht   2.2.18 323603    

Evaluatie rapporten Wbb 2.2.16 323605  200  

   129 5.002 4.044 uur 
excl. inhuur 
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2.6.14  Wet hygiëne en veiligheid  
  badinrichtingen en zwemgelegenheden 

 
De Whvbz heeft als doel de gezondheid en veiligheid van zwemmers en baders te beschermen. De 
provincie Utrecht is bevoegd gezag en heeft als wettelijke taak ervoor te zorgen dat bezoekers van 
badinrichtingen (zwembaden) en zwemlocaties in oppervlaktewateren (zwemplassen) op haar 
grondgebied aangenaam en veilig kunnen zwemmen. In de betreffende regelgeving is aangegeven 
waaraan voldaan moet worden. De provincie toetst de locaties aan de voorschriften. Daarnaast heeft 
de provincie de ambitie om ook een kwalitatieve verbetering van de Utrechtse zwembaden en 
zwemlocaties te bereiken. Naast een controlerende en handhavende taak heeft de provincie ook een 
stimulerende, coördinerende en initiërende rol. 

 
 

Handhaving Wet hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en 
 zwemgelegenheden  

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle badinrichtingen (fysiek) 2.2.16 311209 125 1.503  

- Eerste controle ihkv Whvbz 2.2.16 311209    

- Geen overtredingen – nieuwe controle inplannen 2.2.16 311209    

- Bestuurlijke waarschuwing  - hercontrole n.a.v. BW 2.2.16 311209 30   

- Last onder dwangsom – hercontrole n.a.v. LOD 2.2.16 311209    

- Last onder bestuursdwang – hercontrole n.a.v. LOB 2.2.16 311209    

Controle badinrichtingen (desk) 2.2.16 311209 16   

- Eerste controle ihkv Whvbz 2.2.16 311209    

- Geen overtredingen – nieuwe controle inplannen 2.2.16 311209    

- Bestuurlijke waarschuwing  - hercontrole n.a.v. BW 2.2.16 311209    

- Last onder dwangsom – hercontrole n.a.v. LOD 2.2.16 311209    

- Last onder bestuursdwang – hercontrole n.a.v. LOB 2.2.16 311209    

Controle zwemgelegenheden in oppervlaktewater (fysiek) 2.2.18 311210 50 485  

- Eerste controle ihkv Whvbz 2.2.18 311210    

- Geen overtredingen – nieuwe controle inplannen 2.2.18 311210    

- Bestuurlijke waarschuwing  - hercontrole n.a.v. BW 2.2.18 311210 100   

- Last onder dwangsom – hercontrole n.a.v. LOD 2.2.18 311210    

- Last onder bestuursdwang – hercontrole n.a.v. LOB 2.2.18 311210    

Controle zwemgelegenheden in oppervlaktewater (desk) 2.2.18 311210    

- Eerste controle ihkv Whvbz 2.2.18 311210    

- Geen overtredingen – nieuwe controle inplannen 2.2.18 311210    

- Bestuurlijke waarschuwing  - hercontrole n.a.v. BW 2.2.18 311210    

- Last onder dwangsom – hercontrole n.a.v. LOD 2.2.18 311210    

- Last onder bestuursdwang – hercontrole n.a.v. LOB 2.2.18 311210    

- hercontrole n.a.v. BW 2.2.18 311210    

- Last onder dwangsom (LOD) 2.2.18 311210    

- Whvbz consignatie 2.2.16 311201  144  

- Whvbz vb zwemseizoen 2.2.18 311202  100  

- Whvbz nieuwbouw / renovatie 2.2.16 311205  160  

- Whvbz publieksinformatie 2.2.18 311214  117  

- Whvbz her- en deskcontroles 2.2.16 311218  215  

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Procedures zwemwater HH (SB)  258796  250  

Beoordelingen meldingen van nieuwbouw / renovatie 2.2.16 311209 9   

Ontheffingen badinrichtingen 2.2.16 311209 10   

Veiligheidsonderzoeken uitvoeren bij zwemlocaties (C/D) 2.2.18 311210    

Verzorgen van publieksinformatie (provinciale borden, 
zwemwaterfolder, draaiboeken) 

2.2.18 311210    

Whvbz-consignatie tijdens zwemseizoen 2.2.18 
 

311210    

Coördinatie uitvoering Whvbz, adviseurstaken en 
ontwikkelingen bijhouden 

2.2.17 311206  400  

Functie toekennen en jaarlijks aanwijzen zwemlocaties in 
oppervlaktewater 

2.2.23 311204  300  

   340 3.674 3.253 uur 
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2.6.15  Wet milieubeheer / Wabo 

 
 
De op 1-10-2010 in werking getreden Wabo kent aan de provincie verschillende nieuwe taken toe op 
het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. Ook de oude taken zijn gebleven: het stellen van 
normen en kaders voor bedrijven en andere activiteiten door middel van het verlenen van 
omgevingsvergunningen of het afgeven van ‘verklaringen van geen bedenkingen’. Deze norm- en 
kaderstelling heeft tot doel onze leefomgeving te beschermen. Het is de bedoeling dat 
vergunningverlening en handhaving voor alle bedrijven die vóór 1-10-2010 onder de provinciale 
bevoegdheid vielen, in een later stadium (medio 2013 / begin 2014) ondergebracht worden bij de RUD 
Utrecht. 
 

  

Vergunningverlening Wet milieubeheer / 
Wabo 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Vergunningverlening Wet milieubeheer    84 
inhuur 

 

Afgeven verklaring van geen bedenkingen 1.1.07 321921 5 8.644  

Intrekken omgevingsvergunning 1.1.3 321921 5   

Omgevingsvergunning 1.1.03 321921 45   

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 1.1.06 321921 5   

Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning nieuw 321921 2   

Wijzigen op verzoek omgevingsvergunning 1.1.13 321921 3   

Vooroverleg omgevingsvergunning 1.1.01 321920 40 2.500  

Omgevingsvergunning adviesverzoek ander bevoegd gezag nieuw 321921 6   

Melding in het kader van het Activiteitenbesluit 1.1.05 323409 20 600  

Opleggen van maatwerkvoorschriften 1.1.05 323824 2 850  

Alternatieve maatregelen 1.1.15 321921 2   

Wm-ontheffing 10.63 1.1.08 321917 15 655  

Overige wetgeving adviesverzoek ander bevoegd gezag nieuw 323417 40   

Sloopmelding in het kader van het Bouwbesluit nieuw 323417 4   

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Procedures WM  (CPK)  321919  1.550  

Bezwaar- en beroepsprocedures 4.0.08 321923 10 500  

Coördinatie tussen gemeenten en waterschappen ingevolge 
Wabo / Waterwet bevorderen en/of entameren 

1.1.14 323454  1.960  

Opstellen uitvoeringsbeleid 4.0.02 323485  50  

Collegiaal ondersteunen van de afdeling VEH (team 
handhaving) 

 323405  1.250  

Geluidsadvies 4.0.12 321551  1.386  

Statenvragen  323456  100  

Bestuurlijke ondersteuning VVM  323484  160  

Implementeren nieuwe wet- en regelgeving 4.0.05 323487+ 
321403 

 50 + 350  

      

   204 20.605 + 
84  

inhuur 

18.300 uur 

 
 

Handhaving Wet milieubeheer / Wabo  PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

      

Controle administratie 
-  eerste controle 
-  hercontrole n.a.v. BW 
-  toepassen strafrecht 

2.1.06 
2.1.06 
2.1.06 
2.1.06 

323544 
323544 
 
323529 

 
12 

  
 

Controle oplevering 
-  eerste controle 

2.1.03 
2.1.03 

323514 
323514 

 9.646  

Controle fysiek Wabo 
- Hercontrole n.a.v. OMO 
- Eerste controle 
- Hercontrole n.a.v. BW 
- Last onder dwangsom (LOD) 
- Gedogen 

2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 

323514 
323503 
323514 
323503 
323514 
323514 

 
 

198 
80 
5 
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- BWN Act. Platform Groene regelgeving 
- Toepassen strafrecht 
- Controle n.a.v. LOD 

2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 

258051 
323529 
323514 

 
10 

60 

Controle desk Wabo 
- Hercontrole n.a.v. OMO 
- Eerste controle 
- Hercontrole n.a.v. BW 
- Gedogen 
- Innen dwangsom 
- Last onder bestuursdwang 
- Bestuurlijke dwangbeschikking  
- Bestuurlijke boete   

2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 
2.1.03 
2.1.09 

323514 
323503 
323514 
323503 
323514 
323514 
323514 
323514 
323529 

 
 

60 
 
5 
 
1 

  

Verzoek om handhaving 
- Eerste controle 
- Toepassen strafrecht 

2.1.03 
2.1.03 
2.1.09 

323514 
323514 
323529 

5   

Transportcontroles / Controle transport 
- Eerste controle 
- Hercontrole n.a.v. BW  

 
2.1.08 

 
323528 

 
10 

 
250 

 

Consignatie en milieuklachten 2.1.13 323550  850  

 
 

     

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Procedures Handhaving Team BEV (SB) 2.1.09 258795  400  
Opmaken proces-verbaal of Bsb-m 2.1.09 323529    
Strafrecht: Boa-coördinatie  2.1.09 323509  250  

BWN Boa-coördinatie 2.1.09 258284  350  

Adviseurstaken 2.1.03 323510    

Systeemgericht toezicht 2.1.07 323548  300  

BEV juridisch 2.1.03 323515    

BEV kennisbeheer 2.1.03 323520    

Handhavingsestafette uitvoeren 2.1.03 323615    

BEV PRTR 2.1.10 323547    

Wabo-coördinatie 2.1.03 323555    
Informatie gestuurde handhaving 2.1.20 323553    

Thema toezicht / Project vernieuwing toezicht branches 2.1.05 323551    
Ketentoezicht 2.1.19 323539    
Project ‘zelfcontrole’ p.m. 323525    
Bezwaar- en beroepsprocedures 4.0.8 323753    
    

376 
 
12.106 + 
84 
inhuur 

 
11.997 (9.605 

uur + 
650 uur IGH + 

742 uur 
Consignatie-

dienst + 200 uur 

ketentoezicht + 
250 uur 

transport-
controles + 550 
uur vernieuwing 

toezicht) 
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2.6.16  Wet milieubeheer / Vuurwerkbesluit 

 
 
 
Het Vuurwerkbesluit maakt onderscheid tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. 
Vergunningverlening voor de opslag van vuurwerk valt onder de reguliere taak in het kader van de 
Wet milieubeheer. Het Vuurwerkbesluit stel specifieke eisen aan de vergunning voor de inrichting. Aan 
het afsteken van professioneel vuurwerk stelt het Vuurwerkbesluit strenge veiligheidseisen.  
Bij de uitvoering van de specifieke provinciale taken op grond van het Vuurwerkbesluit is er sprake 
van de volgende driedeling bij vergunningverlenende activiteiten: 

- Toepassingsvergunning; 
- Ontbrandingstoestemming; 
- Melding. 

 
  

Vergunningverlening Wet milieubeheer / 
Vuurwerkbesluit 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Vuurwerk – melding 1.1.10 323424 120 1.615  

Vuurwerk – ontbrandingstoestemming 1.1.10 323424    

Vuurwerk – toepassingsvergunning n.v.t. 323420    

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Procedures VW 1.1.10 321924  500  

Procedures Vuurwerk (CPK) 1.1.10 323426  175  

   120 2.290 2.080 uur 

 
 

Handhaving Wet milieubeheer /  
Vuurwerkbesluit  

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

Controle vuurwerk ontbranding 
 

2.1.11 323542 90 700  

Eerste controle 2.1.11 323542 
 

   

Controle vuurwerk (melding) 2.1.11 323540    

Eerste controle 2.1.11 323540    

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Coördinatiewerkzaamheden vuurwerktoezicht 2.1.12 323541  300  

      

   90 1.000 980 uur 
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2.6.17  Wet milieubeheer / Besluit Risico’s  
  Zware Ongevallen 

 
 
 
Het BRZO vindt z’n oorsprong in drie verschillende wetten: de Wabo, de Arbeidsomstandighedenwet 
en de Wet op de Veiligheidsregio’s. Het BRZO is een voorbeeld van coördinatiewetgeving waarbij de 
provincie het éne loket verzorgt. Op 31-1-2013  hebben Gedeputeerde Staten besloten om vanaf 1-1-
2014 aan te haken bij de BRZO-RUD Noordzeekanaalgebied. 
 
 

  

Vergunningverlening Wet milieubeheer / 
BRZO 

PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

n.v.t.    0  

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Inventarisatie overheidsinstanties bij de  
vergunningaanvraag (e.e.a. in overleg met de provinciale 
BRZO-coördinator) 

     

      

    0 40 uur 

 
 
 

Handhaving Wet milieubeheer / BRZO  PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

n.v.t.      

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Periodieke Brzo-inspectie voor provincies en gemeenten 2.1.01  323530 16 3.020  

Periodiek / integraal toezicht (Wabobreed bij Brzo- en IPPC-
inrichtingen  

2.1.02 323532 3   

VR-beoordelingen 3.1 323698 3   

Repressief toezicht 2.1.3 323697 19   

Coördinatie BRZO en IPPC-4 inrichtingen 2.1.4 323534 16 676  

Toezicht en coördinatie Wabo-bedrijven provincie Flevoland 2.1.02 323699 2   

   59 3.696 2.902 uur 
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2.6.18  Wet luchtvaart 

 
 
Provincies zijn bevoegd voor regionale luchtvaartterreinen (vliegvelden, helihavens, 
ballonopstapplaatsen, etc.). Luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen worden door PS 
vastgesteld bij provinciale verordening. Ook kunnen GS voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een 
terrein, dat geen luchthaven is, ontheffing verlenen.  
 

  

Vergunningverlening Wet luchtvaart PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

WLV – ontheffing 1.2.11 323498 73 1.470  

WLV -  Besluit - Regeling 1.2.10 323497    

      

Niet-Elvhis vergunningactiviteiten:      

Procedures RBML ? 323495  100  

   73 1.570 2.100 uur 

 
 
 

Handhaving Wet luchtvaart  PDC 
nr. 

tijd 
nr. 

aantal 
2013 

uren 
2013 

 
uren 2012 

WLV – melding  2.2.25 325311 100 0 740 uur 

Controle luchtvaart 
- Eerste controle 
- Last onder dwangsom 
- Controle luchtvaart 
- Eerste controle 
- Last onder dwangsom 

2.2.25 
2.2.25 
2.2.25 
2.2.25 
2.2.25 
2.2.25 

323510 
323510 
323510 
323509 
323509 
? 

12 
 
 

  

Wlv Toezicht locatiegebonden ontheffingen 2.2.25 325308  727  

Wlv G-ontheffing melding 2.2.25 325313 30   

      

Niet-Elvhis handhavingsactiviteiten:                  
Controle vergunningen Luchthavenregeling vaste 
 luchthavens 

2.2.26 325312 3 0  

      

   145 727 740 uur 
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 2.7 Samenvattend urenoverzicht  
 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2013 
 
Hieronder is voor vergunningverlening enerzijds, en toezicht en handhaving anderzijds, voor 2013 een 
cumulatief urenoverzicht opgenomen. 
 

 Vergunningverlening Uren 
2013 

Handhaving Uren 
2013 

     

2.6.1 Flora- en faunawet 2.150 Flora- en faunawet 1.300 

2.6.2 Boswet 540 Boswet 1.800 

2.6.3 Natuurbeschermingswet 1998 6.210 Natuurbeschermingswet 1998 2.318 

2.6.4 Natuurschoonwet 500 Natuurschoonwet n.v.t. 

2.6.5 LSV hfdst II; borden, vlaggen, 
spandoeken 

100 LSV hfdst II; borden, vlaggen, 
spandoeken 

870 

2.6.6 LSV hfdst. III; storten, 
dempen, 
ophogen  

1.350 LSV hfdst. III; storten, 
dempen, ophogen  

1.800 

2.6.7 LSV hfdst. IV; wateren 1.700 LSV hfdst. IV; wateren 1.795 

2.6.8 LSV hfdst. V; kleine 
landschapselementen 

700 LSV hfdst. V; kleine 
landschapselementen 

100 

2.6.9 Ontgrondingenwet 2.043 + 
1.056 

inhuur 

Ontgrondingenwet 437 

2.6.10 Wegenverordening 400 Wegenverordening 0 

2.6.11 PMV 
- stiltegebieden 
- grondwaterbeschermings- 
  gebieden 

 
0 

700 + 
300 

inhuur 

PMV  
- stiltegebieden 
- grondwaterbescher-   
  mingsgebieden 

 
80 
 
550 

2.6.12 Waterwet  3.872 + 
200  

inhuur 

Waterwet  1.200 

2.6.13 Wet bodembescherming 14.613 + 
2.904 

inhuur 

Wet bodembescherming 5.002 

2.6.14 Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

n.v.t. Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

3.674 

2.6.15 Wet milieubeheer / Wabo 20.605  
 

Wet milieubeheer / Wabo 
Informatie gestuurde hand-
having, ketentoezicht, con- 
signatiedienst, systeem- en 
afgestemd toezicht 

12.106 + 
84 
inhuur 

2.6.16 Wet milieubeheer / 
Vuurwerkbesluit 

2.290 Wet milieubeheer / 
Vuurwerkbesluit 

1.000 

2.6.17 Wet milieubeheer / Besluit  
Risico’s Zware Ongevallen 

0 Wet milieubeheer / Besluit 
Risico’s Zware Ongevallen 

3.696 

2.6.18 Wet luchtvaart 
 

1.570 Wet luchtvaart  727 

Totaal uren 
vergunningverlening 
 

59.343  Totaal uren 
handhaving 

38.455 

Totaal inhuur-uren 
vergunningverlening 

4.460 
uur 

inhuur 

Totaal inhuur-uren 
handhaving 

 84 uur 
inhuur 

Overall urentotaal vergunning- 
verlening 
 

 
63.803 

Overall urentotaal 
handhaving 

 

38.539 

Totaal indirecte uren afd. VEH   9.357 uur 
 

Totaal uren afd. VEH: 63.803 + 38.539 + 9.357 = 111.699 uur  
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Vooraf 
U heeft het provinciebrede Samenwerkingsprogramma Handhaving 2013 van de samenwerkende 
Utrechtse handhavingspartners in handen. Het programma is, net als in 2012, beperkt van opzet. Ook 
nu is bewust gekozen voor een klein aantal samenwerkingsprojecten (onder het motto: ‘wat we doen, 
dát doen we goed!’).  
 

Aanleiding 
Het Samenwerkingsprogramma 2013 is, voor zover van toepassing, gebaseerd op de wettelijke 
kwaliteitseisen

5
 voor handhavingsorganisaties (vastgelegd in paragraaf 5.2 van de Wet Algemene 

bepalingen omgevingsrecht
6
). Het Besluit omgevingsrecht (art. 7.2, lid 5) verlangt dat de provincie 

inzicht geeft in (al dan niet) met betrokken bestuursorganen gemaakte afspraken over de 
samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden. Op 8-2-2006 is door de toenmalige 41 
samenwerkende handhavingspartners in de provincie Utrecht een Intentieverklaring 

                                                 
5
   Besluit omgevingsrecht, Staatsblad 2010 143; hoofdstuk 7, art. 7.2, vijfde lid 

6
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Staatsblad 2008 496; art. 5.4 
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handhavingssamenwerking 2005-2008 ondertekend. Deze is door de huidige samenwerkingspartners 
eind 2012 verlengd tot en met eind 2014. In de verklaring staat de afspraak, dat de provincie vanuit 
haar coördinerende en faciliterende taak jaarlijks een beperkt en kernachtig provinciebreed 
samenwerkingsprogramma opstelt. Voor 2013 geldt, dat de provincie alle projecten trekt. Dit 
samenwerkingsprogramma ontslaat gemeenten, waterschappen en provincie niet van de wettelijk 
verplicht (op basis van het Besluit omgevingsrecht) op te stellen eigen handhavingsuitvoerings-
programma(s) milieu en fysieke leefomgeving. 
 

Doel 
Het doel van dit provinciebrede Samenwerkingsprogramma 2013 is: 
- het formeel vastleggen van de afgesproken samenwerkingsafspraken voor het jaar 2013; 
- het transparant maken van het doel en de inhoud van deze afspraken. 
 

Status 
Het Samenwerkingsprogramma 2013 is tot stand gekomen in overleg met de leden van het 
provinciebrede ambtelijk Kernoverleg Handhaving. Op 7 november en 13 december 2012 is het 
programma 2012 geëvalueerd en zijn in goed overleg de hoofdlijnen voor het programma 2013 
vastgesteld. Bestuurlijke vaststelling vindt plaats tegelijk met de vaststelling van dit Jaarprogramma 
VTH 2013.  
 

Uitgangspunten 
Aan het Samenwerkingsprogramma 2013 liggen meerdere uitgangspunten ten grondslag die 
hieronder puntsgewijs worden toegelicht. Als pijlers van het Samenwerkingsprogramma 2013 kunnen 
worden aangemerkt: ‘wetten en regels’, ‘anders werken’, ‘bezoeken en controles’ en 
‘informatievoorziening’.  
 

Ook de opzet van het programma 2013 is in belangrijke mate nog bepaald door een in het oog 
springende conclusie uit de evaluatie over 2008: partijen moeten onnodige organisatorische ballast 
waar mogelijk uit de weg gaan. Bij de voorbereiding van het programma 2013 en de selectie van  
samenwerkingsactiviteiten zijn daarom de volgende uitgangspunten aangehouden: 

 items moeten er provinciebreed daadwerkelijk ‘toe doen’; 

 onderwerpen die in 2013 voor slechts twee (of drie) instanties relevant zijn, worden in beginsel 
niet in het Samenwerkingsprogramma 2013 opgenomen. Evenmin worden ze tijdens het 
Kernoverleg Handhaving periodiek gemonitord; 

 het Samenwerkingsprogramma 2013 moet voor de betrokken organisaties ruimschoots ‘te 
behappen’ zijn.  

 
 
Gekozen handhavingssamenwerkingsactiviteiten 
Op basis van vorenstaande uitgangspunten, de landelijke handhavingsprioriteiten, de resultaten van 
de evaluatie van de Intentieverklaring handhavingssamenwerking 2005-2008 en een analyse van de 
voortgang van het Samenwerkingsprogramma 2012, heeft het Kernoverleg Handhaving voor 2013 
voorgesteld om de volgende samenwerkingsafspraken uit te voeren: 
1. Doorontwikkeling en het implementeren van Informatiegestuurde Handhaving 
2. Ketenhandhaving verontreinigde grond en bagger en mogelijke andere afvalstoffen (E-waste) 
3. Energiehandhaving bij bedrijven / branches      
4. Grondwaterbescherming 
5. Handhavingsestafette 2013 
6.  Bundelen van opleidingen    
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01. Samenwerkingsafspraak handhaving 2013 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 

 
Projectnummer 1 

Pijler  Bezoeken en 
controles 

 Informatie-
voorziening 

 Anders werken  Wetten en 
regels 

 
Titel 

 
Informatiegestuurde handhaving (IGH) 
 

Omschrijving 
(doel) 

Alle handhavingspartners moeten ter voorbereiding op een goede 
ketenhandhaving werk gaan maken van het onderwerp ‘informatiegestuurde 
handhaving’. Informatiegestuurde handhaving is het planmatig en gestructureerd 
gegevens verzamelen en analyseren op basis waarvan bedrijven, personen, 
handelingen of handelingsmomenten kunnen worden aangeduid, die de aandacht 
waard zijn. De volgende stap is om aan de hand van de analyseresultaten tot 
(projectmatige of ad hoc) uitvoering van toezicht en handhaving te komen waarbij 
een afstemming tussen interventies op bestuurs- en strafrechtniveau plaatsvindt. 
De partners zoeken,afhankelijk van het onderzoeksobject, elkaar in de aanpak op 
om optimaal gebruik te maken van elkaars complementaire kennis, kwaliteiten en 
mogelijkheden. Het betreft derhalve een vergaande samenwerkingsvorm tussen 
het bestuursrecht en (mogelijk) strafrecht. 
 

Resultaat Het jaar 2013 zal in het teken staan van de verdere doorontwikkeling en het 
implementeren van informatiegestuurde handhaving op basis van de in 2010 
vastgestelde ‘Notitie Informatie Gestuurde Handhaving’. Dit instrument vormt een 
belangrijk onderdeel bij de voorbereiding van o.a. Ketenhandhaving. De in 2011 
aangestelde kwartiermaker krijgt de vervolgopdracht om i.o.m. de klankbordgroep 
deze bedoelde organisatie-inrichting en -besturing verder uit te werken.  

 Beschrijving van de organisatie-inrichting en -besturing 

 Afspraak met partners over uitwisseling van informatie  

 Beschrijving van de gewenste ICT-voorzieningen 

 Beschrijving van een slimme & praktische  
informatievoorzieningsstructuur    

 Werkplan 2013  
Uiteindelijk leidt dit tot een operationele structuur voor het verzamelen, verdelen 
en controleren van informatie over mogelijke overtredingen met bijvoorbeeld 
verontreinigde grond / bagger, inclusief aanspreekpunten per partnerorganisatie. 
Resultaat is ook de uitvoering van samenhangende controles en indien nodig 
sanctietrajecten bij verschillende schakels in een aantal verwijderingsketens van 
bijvoorbeeld verontreinigde grond en bagger. 
 

Wie doen mee Provincie Utrecht, regionale milieudiensten (ODRU en SBG), de toekomstige 
RUD-Utrecht, gemeenten (Nieuwegein, Houten, Utrecht, IJsselstein), 
waterschappen (HDSR, V&V, Waternet), RMT (voormalige PMD), landelijke 
inspectiediensten, belastingdienst, ect. 
 

Wie trekt Provincie Utrecht (330 uur) 
 

Afspraak In veel organisaties is informatie en expertise aanwezig. Van belang is om  zicht 
te hebben op deze bronnen, deze bronnen te ontsluiten en zorg te dragen dat 
deze beschikbaar komen voor IGH.  
Middels expertsessies (8-16 uur) met medewerkers van de partners zal informatie 
beschikbaar komen die eerst in de hoofden van de medewerkers zat. Met de 
uitvoering van deze samenwerkingsafspraak wordt die informatie systematisch 
verzameld, geanalyseerd en vertaald in uitvoeringsplannen t.b.v. ketentoezicht. 

Opmerking  
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02. Samenwerkingsafspraak handhaving 2013 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 

 
 
 
 
 

Projectnummer 2 

Pijler  Bezoeken en 
controles 

 Informatie-
voorziening 

 Anders werken  Wetten en 
regels 

Titel Ketenhandhaving verontreinigde grond en bagger en mogelijke andere 
afvalstoffen (E-waste) 
 

Omschrijving 
(doel) 

Informatiegestuurde handhaving is een relatief nieuwe ontwikkeling binnen het 
bestuurlijk handhavingsapparaat. Het is een methode waarbij door informatie-
analyse de handhavingstaak nog gerichter wordt uitgevoerd. De methode beoogt 
om vooraf zoveel mogelijk knelpunten en aandachtspunten bloot te leggen. Dit 
instrument vormt een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding van o.a. 
Ketenhandhaving. 
Ter voorbereiding op een ketenonderzoek wordt informatie via IGH verzameld en 
geanalyseerd om vervolgens middels een concreet, op de situatie gericht project-
plan onderzoek te doen naar frauderende en onjuist handelende schakels in de 
verwijderingsketen van verontreinigde grond en bagger in de vorm van 
samenhangende (administratieve) controles. 
 

Resultaat Samenhangende controles en indien nodig sanctietrajecten bij verschillende 
schakels in een aantal verwijderingsketens van verontreinigde grond en bagger 
en mogelijke andere afvalstromen.  
 

Wie doen mee Provincie Utrecht, regionale milieudiensten (ODRU en SBG), de toekomstige 
RUD-Utrecht, gemeenten (Nieuwegein, Houten, Utrecht, IJsselstein), 
waterschappen (HDSR, V&V, Waternet), RMT (voormalige PMD), landelijke 
inspectiediensten, belastingdienst ect. 
 

Wie trekt Provincie 
 

Afspraak Ketenprojecten worden in de toekomst geïnitieerd vanuit IGH. Op basis van een 
helder uitvoeringsplan (projectbeschrijving, doelstellingen en doorlooptijd, 
taakverdeling en budget) en verkregen draagvlak is het de bedoeling dat 
betrokken partners (voor 40 tot 60 uur) in de samenwerkingsafspraak 
‘ketenproject handhaving verontreinigde grond, bagger en bij mogelijke andere 
afvalstromen (E-waste)’ de samenwerking zoeken. 
 

Opmerking  
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03. Samenwerkingsafspraak handhaving 2013 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 

 
 
 

 
Projectnummer 3 

Pijler  Bezoeken en 
controles 

 Informatie-
voorziening 

 Anders werken  Wetten en 
regels 

 
Titel 

Energiehandhaving bij bedrijven / branches 

 
Omschrijving 
(doel) 

Energiebesparing bij bedrijven is een lastig onderwerp om goed te kunnen 
handhaven. Door de aanpak van de supermarktenbranche is wel gebleken dat het 
delen van informatie belangrijk is en dat het gezamenlijk optrekken binnen de 
provincie extra druk uitoefent op bedrijven (dan wel de hele branche). Om 
gezamenlijk op te kunnen trekken is het wenselijk dat jaarprogramma’s met elkaar 
worden gedeeld en uitgewisseld. Op die manier kunnen partners, indien zij dat 
wensen, nóg gerichter en doeltreffender samen optrekken bij de aanpak van 
energiebesparing.  
 

Resultaat  Provinciebreed inzicht hebben in alle lopende / geplande 
uitvoeringsprojecten van de partners bij de  bedrijven / branches waar zij 
toezicht uitoefenen en waarbij energiebesparing een (belangrijk) 
aandachtspunt is 

 Realiseren van een goede basis ter onderlinge afstemming bij 
gelijksoortige bedrijven / branches 

 Provincie organiseert in 2013 een themadag over een specifiek 
energieonderwerp  
 

Wie doen mee Provincie Utrecht, regionale milieudiensten (ODRU en SBG), de toekomstige 
RUD-Utrecht, gemeenten (Nieuwegein, Houten, Utrecht, IJsselstein), 
waterschappen (HDSR, V&V, Waternet), RMT (voormalige PMD), landelijke 
inspectiediensten, belastingdienst ect. 
 

Wie trekt Provincie i.s.m. partners 
 

Afspraak  

Opmerking  
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04. Samenwerkingsafspraak handhaving 2013 

 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 

 
 
 
 

 
Projectnummer 4 

Pijler  Bezoeken en 
controles 

 Informatie-
voorziening 

 Anders werken  Wetten en 
regels 

 
Titel 

Grondwaterbescherming 

 
Omschrijving 
(doel) 

Op basis van Europese Richtlijnen (Kaderrichtlijn Water) is de provincie gehouden 
om primaire bronnen voor de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Het ontbreekt 
de provincie op dit moment aan voldoende inzicht welke grondwaterkwaliteit 
bedreigende activiteiten er zoal in grondwaterbeschermingsgebieden 
plaatsvinden. Zonder voldoende inzicht is er geen goed beleid te formuleren. 
Daarom wordt voorgesteld om later in 2013 een gebiedsschouw in de gebieden 
Bethunepolder, Zeist en Rhenen uit te laten uitvoeren.  
Dit  project is een –verbeterde– voortzetting van een reeds in 2009 gestart 
project. De risico’s worden in beeld gebracht en waar mogelijk aangepakt.  
Communicatie is hierbij een belangrijk instrument. 
 

Resultaat Inzicht in aard en hoeveelheid (aantal) risicovolle activiteiten in  
grondwaterbeschermingsgebieden;  
Richtinggevende adviezen richting gemeenten en drinkwaterbedrijven hoe deze 
risico’s te minimaliseren. 
 

Wie doen mee Provincie Utrecht, regionale milieudiensten (ODRU en SBG), waterschap (HDSR 
en V&V), landelijke inspectiediensten (AID), waterleidingbedrijf. 
 

Wie trekt Provincie  
 

Afspraak Als uitgangspunt dient het gebiedsdossier dat voor het betreffende 
grondwaterbeschermingsgebied is / wordt opgesteld. 
 

Opmerking De grondwaterbeschermingsgebieden Doorn, Driebergen en Leersum stonden 
voor 2012 gepland en zijn in een afrondende fase. 
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05. Samenwerkingsafspraak handhaving 2013 

 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 

 
 
 
 

Projectnummer 5 

 
Pijler 
 

 
 Bezoeken en 

controles 
 

 
 Informatie-

voorziening 

 
 Anders werken 

 
 Wetten en 

regels 

 
Titel 
 

 
Handhavingsestafette 2013 
 

Omschrijving 
(doel) 

Meewerken en uitvoering geven aan een provinciebrede handhavingsestafette 
(maatwerkbasis) 
 

Resultaat Een door de provincie i.s.m. de partners voorbereide actieweek waarin 
handhavers van diverse disciplines elkaar leren kennen, controles voorbereiden, 
op pad gaan en van elkaar leren. Ervaringen worden breed met elkaar gedeeld en 
geëvalueerd. Op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt voor het 
Samenwerkingsprogramma 2014. 
 

Wie doen mee Provincie Utrecht, regionale milieudiensten (ODRU, SBG), de toekomstige  RUD-
Utrecht, gemeenten (Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein) waterschappen 
(HDSR, V&V, Waternet), RMT (voormalige PMD), landelijke inspectiediensten, 
belastingdienst, ect. Mits de gekozen onderwerpen aansluiten bij ieders eigen 
handhavingsproblematiek. 
 

Wie trekt Provincie Utrecht (zorgt voor regie) 
 

Afspraak De Speeddate-bijeenkomst in het voorjaar 2013 is een belangrijke eerste stap bij 
het in de steigers zetten van dit project. Hier komen de partners samen voor het 
leggen van de eerste contacten en het maken van de eerste 
samenwerkingsafspraken, inclusief vervolgafspraken. 
 

Opmerking De gehele estafette gaat een week duren. Daarbinnen kunnen de partners 
maatwerkafspraken maken over gezamenlijke acties op één dag of meerdere 
dagen. 
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06. Samenwerkingsafspraak handhaving 2013 
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Projectnummer 6 

Pijler  Bezoeken en 
controles 

 Informatie-
voorziening 

 Anders werken  Wetten en 
regels 

Titel 
 

 Bundelen van opleidingen 

Omschrijving 
(doel) 

Het cursus- en trainingsaanbod wordt in samenspraak met én op verzoek van de 
samenwerkingspartners gerealiseerd, ondermeer ter verkrijging van 
‘inkoopvoordeel’.  
 

Resultaat  Provinciebreed inzicht ontvangen/hebben in de cursus- en 
trainingsbehoefte van de partners; 

 Afgestemd offerteverzoek indien opleidingsbehoefte door meerdere 
partners wordt gedeeld; 

 Het (op verzoek) organiseren van bijvoorbeeld in-company-trainingen 
over specifieke onderwerpen  

  

Wie doen mee Provincie Utrecht, regionale milieudiensten (ODRU, SBG), de toekomstige RUD-
Utrecht, Waterschappen (HDSR, Vallei & Veluwe, Waternet), gemeenten (Utrecht, 
Nieuwegein, Houten, IJsselstein), RMT (voormalige PMD)  
 

Wie trekt 
 

Provincie i.s.m. partners 

Afspraak  

 

Opmerking 
 

Alleen door het samen te doen, zijn de geschetste voordelen te realiseren 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


