
 
1 

Jaarprogramma 2019 
RUD Utrecht - gemeente Woudenberg  



 
2 

Inhoud 
1. Inleiding ...................................................................................................................... 3 

1.1 Nieuw format ........................................................................................................ 3 

1.2 Leeswijzer ............................................................................................................ 3 

2. Beleidsdoelen ............................................................................................................... 4 

2.1 Doelen en prioriteiten gemeente .............................................................................. 4 

3. Actualiteiten en ontwikkelingen ...................................................................................... 5 

3.1 Informatieplicht energie ......................................................................................... 5 

3.2 Stoppersregeling ................................................................................................... 5 

3.3 Thermisch gereinigde grond .................................................................................... 5 

3.4 PAS ...................................................................................................................... 5 

3.5 PFOA .................................................................................................................... 6 

4. Overzicht inzet RUD Utrecht voor de gemeente Woudenberg .............................................. 7 

Bijlage 1: Totaal overzicht .................................................................................................... 8 

Bijlage 2: Achtergronden en organisatie ................................................................................. 9 

Verantwoording werkzaamheden van de RUD Utrecht ........................................................... 9 

Gehanteerde werkprocessen .............................................................................................. 9 

Juridische achtergronden ................................................................................................... 9 

24-uurs bereikbaarheid ..................................................................................................... 9 

Scheiding vergunningverlening/toezicht en handhaving ......................................................... 9 

Periodieke roulatie ........................................................................................................... 10 

Brede inzetbaarheid personeel .......................................................................................... 10 

Kwaliteitscriteria .............................................................................................................. 10 

Samenwerking en afstemming met andere VTH-partners ...................................................... 10 

Bijlage 3: Uitvoeringsbladen ................................................................................................ 11 

 
  



 
3 

1. Inleiding 
In het omgevingsrecht staan regels voor de fysieke omgeving waarin wij leven. Tot die fysieke 
omgeving behoren onder andere de atmosfeer, de bodem, het water, de natuur en de ruimtelijke 

ordening. We willen dat deze regels in en over de fysieke omgeving worden nageleefd om de 
omgeving en haar gebruikers te beschermen. Daarom zetten we middelen en capaciteit in op het 
vergunning verlenen, toezicht houden en de handhaving (VTH).  
 
De visie op de uitvoering van de VTH-taken (het beleidskader) beschrijft de keuzes die we maken 
over wat meer of minder aandacht verdient bij de inzet van VTH. Deze keuzes zijn verder 
uitgewerkt in dit jaarprogramma 2019. We beschrijven de te verwachte aantallen producten 

(adviezen, vergunningen en toezicht) en overige activiteiten.  
 
Natuurlijk kan de uitvoering door omstandigheden wijzigen. Uiteindelijk zullen we ook na dit jaar 
een jaarverslag maken over dat wat we daadwerkelijk aan taken hebben uitgevoerd. Daarbij is de 
aard en de hoeveelheid van de activiteiten en het soort gebied van invloed op de inzet die nodig is 
om beleidsdoelen te realiseren.  
 

1.1 Nieuw format 
De afgelopen jaren zijn er vanuit de wet- en regelgeving nieuwe eisen gesteld op het gebied van 

vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid. Een voorbeeld hiervan is de per omgevingsdienst 
verplichte uniformering van het beleid en de uitvoeringskaders VTH-basistaken milieu. Om te 
voldoen aan deze nieuwe wet- en regelgeving hebben de gemeenten en provincie de krachten 
gebundeld in een ambtelijke regionale samenwerking. Met deze samenwerking VTH hebben we een 
uniformering in methodiek, definities en uitgangspunten voor het VTH-beleid afgesproken. We 
kunnen zo van elkaar en met elkaar leren tijdens het uitvoeren van de VTH-taken.  
 

Dit nieuwe jaarprogramma is één van de uitwerkingen van deze samenwerking. In bijlage 3 zijn de 
uitvoeringsbladen opgenomen die bestaan  te leveren diensten per wetgeving over het 
uitvoeringsjaar. Deze uitvoeringsbladen zijn in ontwikkeling en nog niet alle monitoringsindicatoren 
zijn in 2019 al voldoende georganiseerd om op te kunnen rapporteren. Het document is in 2019 
dan ook deels een ontwikkelopgave voor monitoringsindicatoren. Volgend jaar willen we in de 
uitvoeringsbladen ook de bespiegeling van het voorgaande jaar meenemen. Het document is dan 

een jaarverslag en jaarprogramma in één. We zullen blijven werken aan een heldere 
verantwoording. 

 

1.2 Leeswijzer 

 
In het eerste hoofdstuk van dit jaarprogramma staat de relatie naar de specifieke beleidsdoelen 
van de gemeente beschreven. In het tweede hoofdstuk is een overzicht van actualiteiten die in 
2019 spelen. In hoofdstuk 3 staat in tabelvorm de samenvatting van de inzet. In de bijlage is een 
overzicht van de de gezamenlijke producten die de RUD Utrecht levert voor haar opdrachtgevers 

opgenomen. bijlage 2 is een beschrijving van de organisatie van het werkaanbod opgenomen en 
tenslotte in bijlage 3 staan de uitvoeringsbladen. 
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2. Beleidsdoelen 
 
De beleidsdoelen voor de inzet staan geformuleerd in de beleidskaders VTH van de opdrachtgevers. 

Deze beleidskaders zijn nog niet geüniformeerd echter op hoofdlijn hebben de opdrachtgevers van 
de RUD Utrecht hetzelfde doel:  
 
Het leefmilieu en de gezondheid van inwoners  beschermen en tegelijkertijd initiatieven mogelijk 
maken.  
 
Op basis van de specifieke beleidsdoelen van elke gemeente is de inzet aan producten en diensten 

bepaald en vertaald in ureninzet per product. In dit hoofdstuk staat een kort overzicht over welke 
beleidsdoelen en -prioriteiten bij deze gemaakte keuzes zijn gebruikt. 
 

2.1 Doelen en prioriteiten gemeente 

 

De gemeente Woudenberg wil de kwaliteit van de fysieke leefomgeving beschermen. Daarvoor 
willen ze risico gestuurd werken en datgene dat de meeste aandacht behoeft ook de meeste 
aandacht geven (zie VTH-Beleidsplan milieu 2017-2020). Hiertoe is een risico-analyse opgesteld.  

De risicomodule verschaft inzicht in de risicovolle milieubranches. Hiernaast volgt de gemeente 
Woudenberg in het beleid de RUD risicobenadering (de zgn. drietrapsbenadering). Het gaat hier om 
de indeling in koplopers/volgers en achterblijvers. Bij het programmeren van het milieutoezicht 

worden beide methodieken meegenomen.  
Daarom gaat de RUD Utrecht voor de gemeente Woudenberg o.a.: 

• Aanvragen omgevingsvergunning milieu toetsen; 
• 100% van de geplande controles uitvoeren bij bedrijven met een hoog risicoprofiel;  
• Controles uitvoeren op de milieuthema vuurwerk; 
• Tweejaarlijkse controles uitvoeren bij een aantal bedrijfsbranches met een gemiddeld 

risicoprofiel; 

• Inrichtingsgebonden klachten afhandelen; 
• Specifieke expertise inbrengen bij de Crisisorganisatie provincie Utrecht; 
• De kwaliteit van de bodem beschermen door beoordelen van meldingen en het houden 

van toezicht. 
 
De RUD Utrecht zet zich in op diverse aspecten die te maken hebben met de bescherming van het 
milieu. De hoogste risico’s die ze bij de gemeente Woudenberg voor het milieu ziet, zijn te vinden 

bij de volgende activiteiten en/of branches: 
• Het naleefgedrag bij afvalinzamelaars 
• Het opslaan of gebruiken van gevaarlijke stoffen; 
• Het naleefgedrag bij intensieve veehouderij; 
• Het naleefgedrag bij transport/opslagbedrijf 
• De geluidsoverlast bij horeca; 

• Het naleefgedrag bij metaal/kunststof bedrijven; 
• Het naleefgedrag bij spuiterij; 
• Het toepassen van verontreinigde grond; 
• Indien aanwezig, risicovolle inrichtingen (genoemd in het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen).  
  



 
5 

3. Actualiteiten en ontwikkelingen 
 
Naast de vastgestelde beleidsdoelen en -prioriteiten zijn er ook ontwikkelingen die van invloed zijn 

op de keuzes die we voor de inzet van VTH maken. In dit hoofdstuk staat een kort overzicht van 
deze ontwikkelingen beschreven. 

3.1 Informatieplicht energie 

Al sinds 20 jaar staat in de wet de energiebesparingsverplichting. Bedrijven treffen alle 
energiebesparende maatregelen waarvan de investering binnen vijf jaar is terug te verdienen. 
Omdat dit een hele moeilijke regel was om te handhaven, zijn in december 2015 de zgn. Erkende 
Maatregelenlijsten gekomen. Hierin staan (per branche) de energie besparende maatregelen 
waarvan vast staat dat ze binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Deze lijsten zijn eind 2018 
geactualiseerd en zijn binnenkort van kracht. Als een bedrijf alle maatregelen uit de lijst van zijn 

branche heeft getroffen, dan wordt aangenomen dat het bedrijf voldoet aan de 
energiebesparingsverplichting. 
 
Hier komt per 1 juli 2019 een verplichting bij: de Informatieplicht. Bedrijven moeten aangeven 
welke energiebesparende maatregelen ze hebben getroffen en welke rendabele maatregelen nog 

niet. Wanneer een bedrijf zich niet gemeld heeft, kan dit bedrijf worden aangeschreven op 
overtreding van de Informatieplicht.  

3.2 Stoppersregeling 
Om de ammoniakuitstoot van de veehouderij te beperken, moeten stallen emissiearm zijn. Voor 

nieuwe stallen gelden hiervoor regels, maar ook oude stallen moeten worden aangepast. In 2012 
werd hierin een uitzondering gemaakt voor veehouders die wilden stoppen met hun bedrijf, zodat 
zij geen grote investeringen meer hoefden te doen. De ammoniakuitstoot moest wel 
teruggedrongen worden, door middel van minder dieren of eenvoudiger maatregelen. Voorwaarde 
van deze stoppersregeling is dat de veehouders uiterlijk 1 januari 2020 stoppen met het houden 
van dieren. Daarna zijn zij in overtreding. 
 

Het einde van de stoppersregeling is in zicht. Veehouders moeten nu actie ondernemen om hun 
bedrijf tijdig te stoppen (bijvoorbeeld contracten opzeggen). Zo wordt handhaving voorkomen.  
De RUD schrijft volgende maand de bedrijven in de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Leusden 
en Woudenberg aan, welke gebruik maken van de stoppersregeling. Dit geldt uiteraard alleen voor 
de bedrijven die zijn overgedragen aan de RUD. In de gemeenten Baarn, Soest en Eemnes zijn 

geen bedrijven bekend die voor 2020 moeten stoppen. 

3.3 Thermisch gereinigde grond 

Thermisch gereinigde grond (TGG) is verontreinigde grond die door verbranding gereinigd is en 
daardoor opnieuw gebruikt kan worden. In Nederland wordt TGG op grote schaal gebruikt bij 

bouwprojecten.  
 
Op verschillende locaties is gebleken dat dit niet altijd volgens de regels gaat: meegeleverde 
kwaliteitsverklaringen geven niet altijd een volledig beeld, met mogelijk nieuwe 
bodemverontreinigingen als resultaat. Hierdoor is het vertrouwen in het product gedaald en liggen 
er grote hoeveelheden op de opslaglocaties. Omdat de producenten de volle opslaglocaties leeg 

willen hebben, worden er aantrekkelijke aanbiedingen gedaan die later risico’s met zich mee 
kunnen brengen. De RUD raadt haar opdrachtgevers dan ook aan om al in de planfase van 
bouwprojecten op TGG te letten. Als er eenmaal gebouwd is, leveren fouten grote problemen op. 
Daarom adviseert de RUD Utrecht om deze informatie te delen met collega’s die bij dergelijke 
projecten betrokken zijn.  

3.4 PAS 

Met de PAS (programmatische aanpak stikstof) wil het Rijk stikstofuitstoot terugdringen en 
tegelijkertijd ruimte bieden aan economische ontwikkelingen. Stikstof die neerdaalt op 
natuurgebieden verschraalt de flora en fauna: sommige soorten gaan woekeren en andere 

verdwijnen. De PAS heeft vooral gevolgen voor veehouderijen. Wie een vergunning aanvraagt voor 
een activiteit waarbij stikstof wordt uitgestoten, heeft een Vvgb (verklaring van geen bedenkingen) 
of een vergunning Wet natuurbescherming nodig van de provincie. 
  
Het Europees hof heeft op 7 november geoordeeld dat de PAS als systeem binnen de Europese 
regelgeving past, maar dat op onderdelen de onderbouwing onvoldoende is. Dit geldt bijvoorbeeld 
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voor de vrijstelling voor beweiden en bemesten. Er liggen momenteel een kleine 200 PAS-zaken bij 

de Raad van State (waaronder enkele uit onze regio) die wachtten op de definitieve uitspraak van 

de Raad van State. De Raad van State verwacht in het voorjaar van 2019 uitspraak te doen. 
Daarnaast liggen er aanvragen voor vergunningen en Vvgb’s bij de provincies. Deze worden in 
ieder geval tot en met 15 november 2018 aangehouden.  

3.5 PFOA 

Sinds juni 2018 weten we dat er ook in onze regio PFOA in de bodem terecht is gekomen. Dit is 
veroorzaakt door de uitstoot van DuPont, een fabriek in Dordrecht. Provincie, RUD en OdrU trekken 
samen op om bodemonderzoek op te zetten voor de verdachte gebieden die al in kaart zijn 
gebracht door Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. Van hieruit kan lokaal beleid opgesteld worden. 

Er kunnen in onze regio nog meer bronnen voor deze stoffen aanwezig zijn. Op dit moment zijn de 
gemeente Utrecht en de provincie Utrecht bezig met een inventariserend onderzoek.  
Provincie, RUD en OdrU zijn aangesloten bij een consortium van overheden en bedrijven om te 
komen tot een aanpak van nieuwe bedreigingen van de bodem. Dit consortium heeft onlangs met 
haar plan van aanpak een tender gewonnen van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 
2016-2020. Het plan van aanpak moet een leidraad voor lokaal beleid opleveren. 
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4. Overzicht inzet RUD Utrecht voor de gemeente 

Woudenberg 
 
 
 

Wetgeving Product/Dienst Woudenberg 

Algemene wet 
bestuursrecht 

Juridisch 

50 

  Toezicht 16 

APV     

Besluit 
bodemkwaliteit 

Meldingen 

75 

  Toezicht 80 

Dienstverlening 
algemeen 

Dienstverlening 
algemeen 78 

Dienstverlening 

algemeen 

Complexe dossiers 

  

Dienstverlening 

informatiebeheer 

Dienstverlening 
informatiebeheer 20 

Vuurwerkbesluit Vuurwerkopslag 36 

  

Meldingen/vergunning 
ontbranding   

Wet 
bodembescherming 

Beleidsondersteuning 

50 

  Meldingen   

  

Bodemloket/bodeminfo 

150 

  Toezicht 200 

  Vergunningen 230 

Wet geluidhinder Advies 100 

  Toezicht   

  Vergunningen 60 

Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen 

Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen 21 

Wm/Wabo Advies 450 

  Beleidsondersteuning 100 

  Meldingen 460 

  

Dynamische 
monitoring   

  Toezicht 1.307 

  Vergunningen 449 

Bevi     
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Bijlage 1: Totaal overzicht  
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Bijlage 2: Achtergronden en organisatie 

Verantwoording werkzaamheden van de RUD Utrecht 

Om een goede input te kunnen leveren voor de beleidskeuzes die de opdrachtgevers moeten 
maken, moet de RUD Utrecht zorgen voor een goede vastlegging van alle gegevens met betrekking 
tot haar werkzaamheden. Dit doet ze door het vastleggen van o.a.: 

 De hoeveelheid getoetste vergunningen, 

 Hoeveelheid controles,   

 Het aantal handhavingszaken,  

 Het aantal opgelegde sanctie,  

 De uitgevoerde projecten, 

 De gemaakte kosten, 

 De maatschappelijke effecten. 

Deze monitoring maakt inzichtelijk in welke mate doelgroepen de regels naleven en welke 
knelpunten er zijn als het gaat om het naleefgedrag. De RUD Utrecht is samen met haar 
opdrachtgevers bezig om hier een juiste vorm van verslaglegging in te ontwikkelen. In ieder geval 

worden na afloop van een begrotingsjaar de behaalde prestaties en de werkelijke kosten 
geëvalueerd. De evaluatie laat zien wat er met de ureninzet voor toezicht en handhaving is bereikt. 

Bovendien bevat de monitoringsinformatie gegevens over de toezichttaken in relatie tot de 
beschikbare capaciteit. Door planning en realisatie met elkaar te vergelijken ontstaat inzicht in een 
meest doelmatige inzet van de beschikbare capaciteit. 

Gehanteerde werkprocessen 

Het samenwerkingsverband van de RUD Utrecht hanteert een gezamenlijk werkproces. Dit past in 
de gedachte van “de BIG 8” waarbij de werkprocessen afgestemd worden op de strategische 
doelen en prioriteiten van de opdrachtgevers. De RUD Utrecht is vervolgens de specialist in de 
uitvoering en bepaalt de juiste werkprocessen. Vervolgens stemt de RUD Utrecht in het Producten 

en Dienstencatalogus (PDC) deze werkprocessen af met de opdrachtgevers. Ze zijn verwerkt in het 
digitale systeem Squit XO. Voor 2018 betekent dit dat de RUD Utrecht deze werkprocessen verder 
zal beschrijven. 
Bij de uitvoering maakt de RUD Utrecht gebruik van de Landelijke Handhavingsstrategie. Deze is 
de door de gemeente vastgesteld via het VTH-beleidsplan milieu. In de handhavingsbesluiten 
motiveert de RUD Utrecht bij eventuele afwijkingen en deze legt ze vast in de digitale omgeving 

van Squit XO. 

Juridische achtergronden  
Met het maken van dit jaarprogramma geven we invulling aan diverse wettelijke plichten, te 

weten:  
 Artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 10.4 van de Regeling 

omgevingsrecht: plicht tot jaarlijkse uitwerking handhavingsbeleid in een 
uitvoeringsprogramma;  

 Artikel 3 lid 1 sub b van de Verordening Systematische Toezichtinformatie Provincie 
Utrecht, waarbij burgemeester en wethouders in de provincie Utrecht dit 
uitvoeringsprogramma aan Gedeputeerde Staten moeten verstrekken.  

24-uurs bereikbaarheid 
De RUD Utrecht heeft een milieuklachtentelefoon. Per februari 2019 is de RUD Utrecht voor 

klachten ook bereikbaar via één telefoonnummer (frontoffice). Deze meldkamer is 24/7 bereikbaar 
en zorgt er voor dat klanten direct en professioneel te woord worden gestaan. Zo nodig wordt de 
melding doorgezet naar de gemeente of een waterschap. Wanneer een melding/klacht door de RUD 

Utrecht namens het bevoegd gezag opgepakt moet worden, zorgt de meldkamer er voor dat de 
juiste discipline (groen, grijs, blauw) ingezet wordt. Bij het organiseren van de consignatie kijkt de 
RUD Utrecht hoe de verschillende taakvelden zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden 
ingezet.  

Scheiding vergunningverlening/toezicht en handhaving 
Vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds zijn functioneel gescheiden en 

deels in verschillende teams belegd. Hiermee is gewaarborgd dat de medewerkers, die 
verantwoordelijk zijn voor een vergunning, niet ook toezicht houden of handhaven op diezelfde 
vergunning.  
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Periodieke roulatie  

Om te voorkomen dat na verloop van tijd de toezichthouder te lang verantwoordelijk is voor 

handhaving van één en dezelfde inrichting, worden medewerkers periodiek gerouleerd over de 
inrichtingen. Ook in 2019 zal weer gerouleerd worden. 

Brede inzetbaarheid personeel  

Nieuwe, op de RUD Utrecht afkomende wetten vergen het nodige van haar personeel. Een brede 
inzetbaarheid van personeel wordt steeds belangrijker voor een adequate/efficiënte taakuitvoering. 
De RUD Utrecht traint daarom haar medewerkers op bijv. adviesvaardigheden en het vergaren van 
nieuwe kennis (bijv. op het gebied van ruimtelijke ordening). 

Kwaliteitscriteria  

Gemeenten en provincie hebben elk in een eigen VTH-verordening afspraken gemaakt met de RUD 
Utrecht over de kwaliteit van dienstverlening. Daarvoor al (eind 2015), vond er een inventarisatie 

plaats en is er een plan van aanpak gemaakt om in 2017 te kunnen voldoen aan de landelijke 
wettelijke kwaliteitscriteria. Wat betreft de capaciteits-, ervarings- en kenniscriteria: hieraan 
voldeed de RUD Utrecht al in 2017. Om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de 
landelijke wettelijke professionaliseringscriteria, screent de RUD Utrecht regelmatig de aanwezige 

kwaliteit en kwantiteit. Zo kunnen we als dat nodig is aanvullende maatregelen nemen.  

Samenwerking en afstemming met andere VTH-partners 

De RUD Utrecht werkt in het veld samen met andere VTH-partners. De intensiteit van 
samenwerking en de mate waarin de samenwerking structureel is ingericht, verschilt. De RUD 
Utrecht werkt in toenemende mate samen (bijv. met de ODRU), waarbij de samenwerking niet op 

basis van een samenwerkingsovereenkomst plaatsvindt. Hieronder zijn (niet limitatief) 
samenwerkingspartners opgesomd en een aantal samenwerkingsafspraken. 
 

Partij Opmerkingen 

Waterschap Samenwerking in het kader van indirecte lozingen en eventuele andere 
projecten 

Provincie Samenwerkingsprogramma VTH, Wet natuurbescherming 

Verschillende partners  Samenwerkingsovereenkomst getekend in het kader van optreden op 
elkaars grondgebied (BOA) 

OFGV Samenwerking op het gebied van handhaving randmeren 

VRU Incidenteel afstemmingsoverleg en in het kader van projecten o.a. bij de 
opslag van gevaarlijke stoffen 

Driehoek: RUD Utrecht, OM 
en Politie 

Overleg in het kader van strafrecht (wettelijk) 

ODRU Verschillende inhoudelijke samenwerkingen  
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Bijlage 3: Uitvoeringsbladen 
 


