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Onderwerp Statenbrief: Gedooglijst eerste helft 2014 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Regelmatig rapporteren GS over ontwikkelingen rond het aantal gedoogsituaties. Het gaat meestal om situaties 
waarbij wordt vooruitgelopen op verlening van de vereiste ontheffing of vergunning, of waarbij voor de uitvoering 
van vergunningvoorschriften uitstel wordt verleend. In de bijlage treft u de stand van zaken aan tot en met juli 
2014.  
 
Voorgeschiedenis 

Statenbrief d.d. 10 december 2013 met kenmerk 80EFF54D. Op 1 januari 2014 heeft zich een 
bevoegdheidsverschuiving voor gedaan, door een wetswijziging. Een groot aantal bedrijven, die onder de 
provinciale bevoegdheid vielen, zijn onder de bevoegdheid van de gemeente komen te vallen.  
 
Essentie / samenvatting: 
Ten opzichte van de vorige rapportage over het tweede half jaar van 2013 zijn de ontwikkelingen als volgt:  
 
Gedoogsituaties die al op de lijst stonden:  

 Politie Nederland 

 Verschillende woonboten  

 Drijvende stijger aan de locatie Oud Over 166 te Loenen aan de Vecht 
 

Nieuwe gedoogsituaties 

 Van de Groep te Bunschoten; 

 Insteekhaven op de locatie Overweer 37 en 40 te Nieuwersluis 
 
Situaties die van de gedooglijst af zijn gegaan:  

 Waterschap Vallei en Veluwe  

 Prorail 

 Weilanddepot Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
 

In de Bijlage bij de concept-statenbrief is, voor zover van toepassing, nadere achtergrondinfo opgenomen. 



 

  

 

 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Aan de hand van periodieke halfjaaroverzichten bieden wij transparantie over de wijze waarop wij omgaan met 
verzoeken om een illegale situatie te gedogen. 
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Inmiddels is Afdeling Handhaving en Vergunningverlening over gegaan in de Regionale Uitvoeringsdienst 

Utrecht. De RUD zal u halfjaarlijks op de hoogte blijven stellen van de gedoogsituaties.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


