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 INLEIDING

1. Inleiding

1.1Doel uitvoeringsprogramma 
In het algemeen bestuur van de RUD Utrecht heeft de RUD Utrecht aangeboden om voor de 
deelnemers (delen van) het uitvoeringsprogramma op te stellen. Woudenberg heeft aangegeven 
hier gebruik van te maken. 

Het uitvoeringsprogramma 2017 geeft het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en 
het gemeentebestuur van de gemeente Woudenberg inzicht in wat zij in 2017 van de 
RUD Utrecht mag verwachten.  

De  RUD  Utrecht  is  in  2014  gestart  als  zelfstandig  samenwerkingsverband  van  en  voor  elf 
gemeenten1 en de provincie Utrecht. Het is een gemeenschappelijke regeling, de provincie en de 
deelnemende  gemeenten  zijn  samen  eigenaar  van  de  RUD  Utrecht.  Het  is  een 
uitvoeringsorganisatie  dus  de  opdrachtgevers  bepalen  het  beleid.  De  RUD Utrecht  vertaalt  dit 
beleid in haar uitvoeringsprogramma naar concrete activiteiten. 

Het doel van de RUD is om de kwaliteit van de uit te voeren taken continue te verbeteren. Hiervoor 
komt zij de afspraken uit het DVO na. De RUD denkt in een vroeg stadium van de uitvoering 
proactief mee met opdrachtgevers en bedrijven om zoveel mogelijk problemen en klachten te 
voorkómen in plaats van ze later te moeten verhelpen. Daarom blijft zij voortdurend in gesprek met 
opdrachtgevers, burgers en bedrijven. 

1.2Waarom een apart uitvoeringsprogramma? 

Een uitvoeringsprogramma is wettelijk verplicht volgens artikel 7.3 van het Besluit Omgevingsrecht 
(Bor). Het Bor stelt eisen aan de beleidscyclus van een professionele VTH organisatie, de 
zogenaamde BIG-8 cyclus. Het uitvoeringsprogramma vormt een onderdeel van deze BIG-8 cyclus. 
Het uitvoeringsprogramma is zodanig vormgegeven dat het voldoet aan de eisen van het Bor. 

Besluit Omgevingsrecht - Artikel 7.3. Uitvoeringsprogramma

1.  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 artikel 7.2,  
eerste lid, gestelde doelen en de krachtens artikel 7.2, derde lid, onder a, gestelde prioriteiten.

2.  Het  bestuursorgaan  stemt  het  uitvoeringsprogramma  af  met  de  andere  betrokken  
bestuursorganen en de organen die belast zijn met de strafrechtelijke handhaving.

3. Burgemeester en wethouders maken het uitvoeringsprogramma bekend aan de gemeenteraad.  
Gedeputeerde staten maken het uitvoeringsprogramma bekend aan provinciale staten.

De BIG-8 cyclus is een hulpmiddel om de verschillende onderdelen van de beleidscyclus sluitend te 
maken zoals te zien op de afbeelding rechts. 

1 Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en 
Woudenberg.
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Iedere gemeente en de provincie stelt zelf doelen en prioriteiten 
op basis van een probleem/risicoanalyse (het strategisch 
beleidskader). De risicoanalyse maakt daarmee onderdeel uit van 
het beleid dat gemeenten voeren. De RUD Utrecht gaat met 
gemeenten in gesprek over of zij voor de taken die zij voor 
gemeenten uitvoert, de risicoanalyse in de toekomst op kan 
stellen. Dit heeft echter gevolgen voor de uren en de kosten aan 
de kant van de gemeente, omdat dit nu nog geen onderdeel 
uitmaakt van het takenpakket van de RUD. Voor sommige 
gemeenten, zoals Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, 
Leusden, Soest en Woudenberg (voormalige SBG gemeenten) is 
afgesproken dat de RUD de risicoanalyse opstelt als bijlage van 
het uitvoeringsprogramma. 

Het uitvoeringsprogramma is het operationele beleidskader 
waarin de gestelde doelen en prioriteiten verder zijn 
geconcretiseerd naar de activiteiten die in een jaar worden 
uitgevoerd. 

Het uitvoeringsprogramma sluit aan op de gemaakte afspraken in de 
dienstverleningsovereenkomst. (zie ook hoofdstuk 7)

1.3 Leeswijzer

Dit VTH-uitvoeringsprogramma bestaat uit twee delen:

• Deel I: Algemeen deel voor alle deelnemers
• Deel II: Specifiek deel voor de gemeente Woudenberg

In het algemene deel vindt u: 

• Landelijke en toekomstige ontwikkelingen voor de RUD Utrecht 
• Totaaloverzicht van taken van de RUD Utrecht in 2017 voorzien van aantallen/uren en budgetten.
• Randvoorwaarden voor uitvoering en monitoring 

In het specifieke deel over de gemeente Woudenberg vindt u: 

• Korte typering van de gemeente en beleid en doelstellingen 
• Inbreng budget bij de RUD Utrecht voor 2017 
• Overzicht uit te voeren activiteiten en bijbehorende aantallen/uren voor 2017
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DEEL I – ALGEMEEN DEEL

2. Totaaloverzicht taken: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 
en Advies 

2.1Vergunningverlening 
Het programma vergunningverlening zorgt voor adequate vergunningverlening en de afhandeling 
van meldingen bij bedrijven en locaties. Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen 
worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Het 
gaat daarbij om:

Voor gemeenten en provincie

• Wabo-vergunningen bij milieu-inrichtingen
• meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit
• beschikkingen Wet bodembescherming en meldingen Besluit bodemkwaliteit
Alleen voor de provincie
• de Ontgrondingenwet (alleen voor de provincie)
• vergunningen en meldingen van het Vuurwerkbesluit (alleen provincie)
• Waterwet (alleen voor de provincie)
• Wet luchtvaart (alleen voor de provincie)

De RUD volgt de beleidsregels van het bevoegd gezag (gemeente of provincie). Het bevoegd gezag 
verleent mandaat aan de RUD, afhankelijk van dit mandaat stelt de RUD adviezen op, of beschikt ze 
namens de gemeente. 

De procedures vergunningverlening en meldingen worden geïntegreerd behandeld in het kader van 
de Wabo, daarom is aansluiting met de gemeentelijke loketten van belang. De werkprocessen 
voldoen aan de kwaliteitseisen van de partners. 

Speciale aandachtspunten 2017

• Voor de provincie: Wetswijziging per 1-1-2017– integratie Flora- en Faunawet, 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet in de ‘nieuwe’ Wet natuurbescherming.

2.2Toezicht en Handhaving 
Het programma Handhaving zorgt voor adequaat toezicht bij bedrijven, op locaties, in de 
afvalstofketen en in het afvalstofketen en in het vrije veld, op onder meer: 

Voor gemeenten en provincie

• de Wabo-vergunningen bij milieu-inrichtingen 
• het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer 
• de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit 
Alleen voor de provincie
• de Provinciale milieuverordening Utrecht
• de Ontgrondingenwet 
• Waterwet 
• Wet natuurbescherming
• Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017  
• Natuurschoonwet 
• Wet hygiëne en veiligheid zwem- en badinrichtingen 
• het Vuurwerkbesluit 
• de Wet luchtvaart 
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Ook hier volgt de RUD de beleidsregels van het bevoegd gezag. Afhankelijk van het mandaat 
bereidt de RUD een sanctie voor of legt de RUD zelf, namens de deelnemers, de sanctie op. 

De werkprocessen worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van de partners als onderdeel van 
de DVO’s met de deelnemende partijen.

Speciale aandachtspunten 2017

• Voor gemeenten en provincie: De RUD heeft geld ontvangen van het ministerie voor 
energiebesparing bij bedrijven. Dit wordt gebruikt voor opleiding en training, het toezicht wordt 
uitgebreid naar handhaving op de energiebesparingsverplichting en het beoordelen van 
energieaudits van bedrijven. Het is nog onduidelijk om hoeveel bedrijven dit gaat in 2017. 

• Voor de provincie: Wetswijziging per 1-1-2017– integratie Flora- en Faunawet, 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet in de ‘nieuwe’ Wet natuurbescherming, dit betekent 
extra taken voor de provincie en daarmee ook een verandering van taken voor de RUD. 

2.3Advies 
Naast vergunningverlening en toezicht & handhaving maken individuele gemeenten/provincie 
nadere afspraken met de RUD over aanvullende advisering en ondersteuning. Dit betreft onder 
andere advisering en ondersteuning op de volgende onderwerpen: 

• externe veiligheid (vergunningverlening)
• milieuzaken in bestemmingsplannen (vergunningverlening)
• de specialistische milieuonderwerpen
• informatie gestuurde handhaving (toezicht & handhaving)
• uitvoeringsbeleid
• nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en de vierde tranche Activiteitenbesluit

2.4Budget en formatie RUD Utrecht 2017
Het budget voor de RUD Utrecht in 2017 is €10.729.690 in totaal, nog aangevuld met aanvullende 
opdrachten. De bijdrage van de individuele gemeente, voor het uitvoeren van de afspraken in het 
DVO, staat vermeld in het specifieke deel van dit uitvoeringsprogramma. 

De totale formatie van de RUD Utrecht betreft 106,44 fte en is verdeeld over de Bedrijfsvoering, 
Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving. De formatie voor 2017 als volgt opgebouwd:

Omschrijving Formatie
Bedrijfsvoering 22,64 fte 
Vergunningverlening 42,87 fte
Toezicht en Handhaving 40,94 fte 
TOTAAL 106,44 fte

Fluctuaties in de werklast voor de verschillende deelnemers kan opgevangen worden binnen de 
RUD omdat medewerkers voor meerdere deelnemers werkzaam zijn. Zo nodig wordt er aanvullend 
ingehuurd of gebruik gemaakt van een flexibele schil om de taken uit te kunnen voeren. 
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3. Ontwikkelingen RUD Utrecht

De RUD Utrecht is constant in ontwikkeling. In de programmabegroting 2017 vindt u hier meer 
uitgebreide informatie over. De belangrijkste ontwikkelingen voor de RUD Utrecht zijn onder andere: 

De RUD Utrecht in de toekomst

• Doorontwikkeling van de organisatie  
• Transitie naar outputfinanciering

Programma’s

• Overgang naar een productbegroting
• Succesindicatoren RUD 2017

Veranderende wet- en regelgeving
• Omgevingswet
• Wet VTH en kwaliteitseisen 
• De nieuwe Wet natuurbescherming

4. 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 werkt 
in toenemende mate samen (bijv. met de ODRU), waarbij de samenwerking niet op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst plaatsvindt. 

Onderstaande tabel geeft de samenwerkingspartners weer en geeft waar mogelijk inzicht in de 
samenwerkingsafspraken. 

Partij Opmerkingen
Waterschap Samenwerking in het kader van indirecte lozingen
Provincie Samenwerkingsprogramma VTH
Verschillende partners Samenwerkingsovereenkomst getekend in het kader van optreden op elkaars 

gronden
OFGV Samenwerking op het gebied van handhaving randmeren
VRU Incidenteel afstemmingsoverleg
Driehoek: RUD, OM, Politie Overleg in het kader van strafrecht (wettelijk)
ODRU Verschillende inhoudelijke samenwerkingen 
Inspectie leefomgeving en 
transport 

Samenwerking op transportcontroles

5. Organisatie 

Het Bor stelt een aantal kwaliteitseisen aan de uitvoering van de taken op het gebied van VTH. Er 
zijn inhoudelijke en meer procesmatige eisen. In het uitvoeringsprogramma zijn de vereiste 
onderdelen verwerkt. Onderstaand is op hoofdlijnen nog van een aantal procesmatige eisen uit 
hoofdstuk 7 uit het BOR weergegeven of de RUD voldoet of welke afspraken hierover zijn gemaakt. 

1.124-uurs bereikbaarheid
Met de milieuklachtentelefoon wordt 24 uurs bereikbaarheid voor klachten en calamiteiten 
gerealiseerd. Er is een consignatiedienst verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten. 
Iedereen die een klacht heeft op het gebied van milieu kan 24/7 deze milieuklachtentelefoon bellen. 
Alle klachten worden opgepakt of er wordt voor gezorgd dat de verantwoordelijke instantie de 
klacht in goede orde ontvangt. 

Op dit moment is de RUD bezig de crisisorganisatie verder te optimaliseren zodat in geval van een 
crisis/ calamiteit een goede invulling kunnen geven kan worden aan deze rol. Dit is als een 
verplichting vastgelegd in een aantal DVO’s. Daarnaast wordt mogelijkheid bekeken om een 
‘groene meldingentelefoon’ te realiseren. Dit mede vanuit de wens van de provincie om specifiek 
Wnb-gerelateerde meldingen te kunnen doen. 

7



1.2 Scheiding van vergunningverlening en toezicht en handhaving
De afzonderlijke afdelingen vergunningverlening en toezicht & handhaving waarborgen een 
scheiding tussen de taken in het kader van vergunningverlening enerzijds en toezicht en 
handhaving anderzijds. Hiermee is gewaarborgd dat de medewerkers en het management 
verantwoordelijk voor een vergunning niet ook toezicht houdt of handhaaft op diezelfde 
vergunning. 

1.3 Periodieke roulatie 
Om te voorkomen dat na verloop van tijd de toezichthouder te lang verantwoordelijk is voor 
handhaving van eenzelfde inrichting, worden medewerkers periodiek gerouleerd over de 
inrichtingen. Het uitgangspunt is dat medewerkers iedere drie jaar rouleren.

1.4 Monitoring en digitale systemen 
De RUD Utrecht werkt om te monitoren met digitale systemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
Squit XO, Decos (voor opslag) en MPM voor de gemeente Amersfoort. De systemen worden steeds 
verder geoptimaliseerd om de monitoringsgegevens te verbeteren. 

Daarnaast streeft de RUD er ook naar om digitale systemen binnen het proces te faciliteren en waar 
al beschikbaar te optimaliseren om datakwaliteit te verbeteren. Real time beschikbaarheid van data 
draagt bij aan het inzichtelijk maken van naleefdoelstellingen en maakt betere monitoring mogelijk. 

1.5Werkprocessen 
De werkprocessen, de procedures en de bijbehorende informatievoorziening met betrekking tot 
handhaving en het voorbereiden, geven en uitvoeren van bestuurlijke sancties is vastgesteld. 

1.6Brede inzetbaarheid personeel 
Er komen nieuwe wetten op de RUD af, welke naar verwachting een en ander vragen van haar 
personeel. De RUD schat in dat brede inzetbaarheid van personeel in toenemende mate belangrijk 
wordt voor een adequate en efficiënte taakuitvoering. Een denkbare ontwikkeling is dat er naast 
prioritering en inzet van personeel tussen verschillende wetsterreinen ook binnen de wetsterreinen 
op een andere manier wordt ingevuld. 

1.7BOA’s 
Mede doordat de LHS is vastgesteld gaat strafrecht een duidelijkere plek krijgen in de 
taakuitvoering van de RUD Utrecht. Hierdoor is het van belang om na te denken over de 
positionering van de BOA’s in de organisatie. Hoeveel BOA’s zijn er nodig, voldoen zij aan de 
kwaliteitscriteria, welke taken gaan zij uitvoeren en voor hoeveel tijd? De RUD wil hier in de 
komende periode een standpunt over innemen. 

1.8Outputfinanciering
Het jaar 2017 is een transitiejaar richting outputfinanciering. Daarvoor is een producten- en 
dienstencatalogus opgesteld en zijn de registratiesystemen hierop aangepast. 

8



DEEL II – SPECIFIEK DEEL 

6. Doelen en prioriteiten van de gemeente Woudenberg 

6.1De gemeente Woudenberg nader getypeerd 
Woudenberg is een gemeente met bijna 13.000 inwoners en 
een redelijk groot oppervlak van bijna 40 km2. Het is een 
plattelandsgemeente met relatief weinig nieuwbouw en veel 
intensieve veehouderij. Woudenberg kent ook een industrie en 
bedrijventerrein met grotere industrie. 

Voor 2017 zijn asbest en energie twee belangrijke thema’s voor 
de gemeente. Met name bij veel agrarische bedrijven zullen 
asbestdaken een thema zijn. 

De gemeente Woudenberg heeft de milieutaken aan de 
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht uitbesteed (zowel 
basistaken als een aantal plustaken). Het gaat om het 
milieudeel van de omgevingsvergunning, toezicht en 
handhaving voor alle Wet milieubeheer plichtige bedrijven (totale inrichtingenbestand, 
408 Wm- plichtige bedrijven inclusief voormalig provinciale bedrijven), het uitvoeren 
van geluidmetingen, de milieuklachtentelefoon (24-uurs bereikbaarheid), het 
ketentoezicht, het uitvoeren van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast voert de RUD 
Utrecht op verzoek op de gemeente een aantal activiteiten uit vanuit de adviesuren.   

6.2Doelen en prioriteiten gemeente Woudenberg
De gemeente heeft een tweetal beleidsdocumenten opgesteld die relevant zijn voor de uitvoering 
van de taken door de RUD:

• Integraal toezicht- en handhavingsbeleidsplan 2014-2018
• Grondwater beleid- en beheerplan

Doelstellingen:
• Integraliteit: De administratieve lastendruk voor bedrijven en burgers verminderen door zoveel 

mogelijk in-en extern integraal te werken waarbij zoveel als mogelijk sprake is van één 
controlemoment. 

• Hoogste risico's frequenter controleren: objecten met de grootste risico's worden frequent 
gecontroleerd.

• Bereiken van een hoog naleefgedrag na doorlopen van een handhavingstraject: Door 
gebruikmaking van de ter beschikking staande handhavingsinstrumenten wordt naleving van de 
desbetreffende regels als het ware afgedwongen. Daarmee zal het naleefgedrag na afloop van 
een bestuursrechtelijk handhavingstraject heel hoog zijn. 

• Verbeteren van de monitoring: Om te kunnen rapporteren over de stand van zaken met 
betrekking tot de uitvoering van de handhaving en de bereikte doelen is het noodzakelijk dat de 
gemeente voor alle beleidsvelden van de fysieke leefomgeving beschikt over één tool om 
controlegegevens weg te zetten. 

• Programmatisch handhaven: Handhaving dient programmatisch, planmatig en cyclisch opgepakt 
te worden, waarbij jaarlijks een integraal handhavingsprogramma wordt vastgesteld waarbij per 
beleidsveld duidelijke keuzes gemaakt worden waarop gehandhaafd wordt. 

• Rechtsgelijkheid: Iedereen dient op dezelfde wijze te worden behandeld. 
• Leefbaarheid, veiligheid en gezondheid waarborgen: Risico's voor veiligheid en gezondheid 

moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en waar dat niet mogelijk is op een verantwoord 
niveau te worden beheerst. 

• Behoud van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van de gemeente: de ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit dient behouden te blijven en waar mogelijk verbeter te worden. 
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• Communicatie als preventief handhavingsinstrument: Een goede communicatie over de inhoud 
en eisen van nieuwe wet- en regelgeving en voorschriften uit (omgevings)vergunningen en 
bestemmingsplannen moet ertoe leiden dat burgers, bedrijven en instellingen goed 
geïnformeerd zijn en voorkomen dat er teveel zaken in een vervelend en tijdrovend bestuurlijk 
handhavingstraject terecht komen. 

Bovengenoemde beleidsuitgangspunten hebben hun vertaling gevonden in de reeds opgestelde 
documenten of gaan die nog vinden in nog te ontwikkelen of af te ronden documenten, waaronder 
het VTH Beleidsplan milieu 2017-2020 inclusief de Risicomodule die recent zijn opgesteld en 
gelijktijdig met dit Uitvoeringsprogramma ter vaststelling aan het college worden aangeboden. 
Belangrijk achterliggend doel is uiteraard vanzelfsprekend het zorgdragen voor een adequate 
uitvoering van de voor de gemeente Woudenberg relevante (milieu)regelgeving op zodanig wijze 
dat betrokken burgers en bedrijven zo goed mogelijk worden bediend tegen een zo efficiënt 
mogelijke inzet van publieke middelen.

Die ambitie is vertaald op grond van de inmiddels vastgestelde product en dienstencatalogus (RUD 
Utrecht) en in de DVO 2017 waarin aangegeven is welke productie wordt verwacht danwel waarop 
wordt gestuurd.

De ambitie om extra aandacht te besteden aan het onderwerp ‘Energie bij bedrijven’ zal in 2017 
verder worden uitgewerkt, zodat de gemeente Woudenberg ook op internationaal niveau haar 
bijdrage levert.

De verbinding tussen de gestelde beleidsdoelen en de uitvoering door de RUD Utrecht is een 
belangrijk onderdeel van de beleidscyclus. De uitvoering voor 2017 sluit aan bij de doelen die de 
gemeente heeft gesteld. In 2017 willen de RUD Utrecht en de gemeente met elkaar in gesprek 
blijven om de verbinding tussen beleid en uitvoering te optimaliseren. 

7. Uitvoering taken in 2017 voor de gemeente Woudenberg

In de dienstverleningsovereenkomst is de RUD Utrecht met de gemeente Woudenberg 
overeengekomen welke taken uitgevoerd worden en hoeveel geld de gemeente daarvoor inbrengt. 
De RUD heeft zelf een product en dienstencatalogus (PDC) waarin alle activiteiten meer in detail 
beschreven staan. Op basis daarvan wordt in de toekomst de output financiering gebaseerd. 

7.1Financiële en personele middelen2 
De RUD Utrecht heeft voor 2017 een totale begroting van €10.729.690. De deelnemers van de RUD 
Utrecht leveren allemaal hun eigen bijdrage aan de totale begroting. Het totaal van de bijdrage van 
de deelnemers is €10.660.940. De bijdrage van de gemeente Woudenberg aan dit totaal is 
weergegeven in onderstaande tabel en bedraagt 2,57%. Indien nodig kunnen er nog aanvullende 
opdrachten verstrekt worden. De inbreng van de gemeente Woudenberg is voldoende om de 
afspraken uit het DVO (vertaald in paragraaf 7.2) te kunnen uitvoeren. 

Inbreng budget gemeente Woudenberg t.o.v. totale bijdrage deelnemers

Totale bijdrage deelnemers Bijdrage gemeente Woudenberg % Woudenberg t.o.v. totaal
€10.660.940 €274.365 2,57%

7.2Ingebrachte taken 2017

Voor 2017 is de totale geraamde ureninzet van de RUD voor de gemeente Woudenberg ongewijzigd 
ten opzichte van de voorgaande jaren. 

De praktijk van de afgelopen jaren laat zien dat we minder vergunningen verlenen, de vraag blijft 
achter. Het aantal geraamde vergunningaanvragen is nu begroot op 18 stuks. Waarvan 13 keer 
OBM, 1 keer een milieu neutrale verandering en 4 keer een oprichtings- of revisievergunning. 

Als het gaat om klachten en advisering is de afgelopen jaren juist een toename van benodigde uren 
zichtbaar. Woudenberg heeft daarom de wens geuit om daarnaast ook energie te willen oppakken.

Afgesproken is om die reden om de mogelijke ruimte die kan ontstaan als gevolg van de daling van 
het aantal vergunningaanvragen te benutten voor de toename in de vraag bij klachten, advisering 

2 De bedragen zoals hier weergegeven zijn afkomstig uit de kadernota 2017 (peildatum 28 januari 2016). 
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en energie. Mogelijk zullen daar in de loop van het jaar nog andere prioriteiten naar voren komen, 
zoals asbestdaken.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taken die de RUD voor de gemeente Woudenberg 
uitvoert, voorzien van bijbehorende aantallen/uren. Hierbij is een vertaling gemaakt van de 
processen zoals afgesproken in de DVO, naar de producten die de RUD in haar PDC heeft 
beschreven. 

1. Taken Vergunningverlening

Nr. Proces conform DVO Producten PDC Volume Uren
1.1 Vergunningaanvragen en 

vergunningverlening
• Vooroverleg Wet Milieubeheer/Wabo
• Melding Besluit lozen buiten 

inrichtingen
• Omgevingsvergunning
• Omgevingsvergunningen beperkte 

milieutoets (OBM)
• Gelijkwaardigheidsbesluit
• Advisering milieudeel 

Omgevingsvergunning

18 -

1.2 Maatwerkvoorschriften • Maatwerkvoorschriften 4 -
1.3 Beschikkingen in het kader van de 

wet Bodembescherming
• Vooroverleg Bodembescherming en 

kwaliteit
• Behandeling melding Wet 

bodembesccherming
• Beschikking Wet bodembescherming
• Beoordeling rapportage Wet 

bodembescherming 
• Bevel bodemonderzoek en sanering
• Wijziging tenaamstelling Wbb

n.v.t.

1.4 Ingekomen klachten, uitgesplitst 
naar gegronde en ongegronde 
klachten, bij voorkeur uitgesplitst 
naar soort klacht (geluid, geur, afval, 
etc.) 

• Behandeling Milieuklacht
• Behandeling Voorvalmelding
•

5

1.5 Gedoogaanvragen/-beschikkingen de 
geleverde dienstverlening

• Nog niet bekend - -

1.6 Beroepzaak • Bezwaar en (hoger) Beroep 1
1.7 Behandelde meldingen 

Activiteitenbesluit
• Melding Activiteitenbesluit
• Melding (kennisgeving) Besluit mobiel 

breken

19 -

1.8 Behandelde meldingen Besluit 
Bodemkwaliteit

• Behandeling melding Besluit 
bodemkwaliteit

Volume niet te ramen

1.9 Behandelde BUS-Meldingen • Behandeling melding Wet 
bodembescherming

n.v.t.
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2. Taken Toezicht & Handhaving

Nr. Proces conform DVO Producten PDC Volume Uren
2.1 Handhavingsverzoeken • Behandeling verzoek tot handhaving - -
2.2 Periodieke milieucontroles, in elk 

geval naar milieucategorie, bij 
voorkeur ook naar branche en naar 
type A, B en C e.e.a. in relatie tot de 
overgedragen inrichtingen (welke 
inrichtingen zijn cf. jaarplan 
gecontroleerd)

• Administratieve controle milieu-
inrichting

• Fysieke controle milieu-inrichting
• Aspectcontrole milieu-inrichting

65
Categorie 1:2
Categorie 2:38
Categorie 3:23
Categorie 4:5

-

2.3 Hercontroles op Wm-inrichtingen • Administratieve controle milieu-
inrichting

• Fysieke controle milieu-inrichting
• Aspectcontrole milieu-inrichting

Worden niet afzonderlijk 
ingezet 

2.4 Controles in het kader van Besluit 
bodemkwaliteit/vrije veld inspecties

• Administratieve controle 
Bodembescherming en Kwaliteit

• Fysieke controle Bodembescherming 
en Kwaliteit

• Gebiedscontrole Bodembescherming 
en Kwaliteit

- 190 uur

2.5 Sanctiebesluiten • n.v.t. Worden niet afzonderlijk 
ingezet

2.6 Sanctiecontroles • n.v.t. Worden niet afzonderlijk 
ingezet

2.7 Uitvoering (spoed) bestuursdwang, 
strafrechtelijke handhaving

• n.v.t. Worden niet afzonderlijk 
ingezet

2.8 Projecten handhaving • Locatie-gebonden controle buiten 
milieu-inrichting

• Gebiedscontrole Wet 
Milieubeheer/Wabo

• Behandeling melding Waterwet
• Informatiegestuurd Handhaven 

(IGH)/Ketentoezicht

- 157 uur
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3. Taken Advies

Nr. Proces conform DVO Producten PDC Volume Uren
3.1 Interne en externe advisering, 

betreft o.a.: RO-advisering, 
advisering milieudeel APV-
ontheffingen, afstemming met 
Bouw, c.a., advisering algemeen 
en bestuur, crisisbeheersing, etc.

• Advisering milieuaspecten Ruimtelijke 
Ordening

• Ontheffing Algemeen plaatselijke 
verordening 

• Crisisorganisatie
• Beleidsondersteuning en advisering
• Vertegenwoordiging in ambtelijk en 

bestuurlijk overleg
• Informatieverstrekking

- 150 uur

3.2 Interne en externe advisering, 
geluid advisering en zonebeheer

• Beschikking hogere Grenswaarden
• Advisering zonering industrielawaai
• Advisering geluidsanering woningen
• Isolatiemetingen geluidgevoelige 

bestemmingen
• Fysieke controle geluidhinder
• Opstellen geluidmodel

- 53 uur

3.3 Interne en externe advisering, 
reservering uren extreem

• n.v.t. n.v.t.

3.4 Opstellen programma's inclusief 
reservering actualisatie 
bedrijvenbestand en selectie 
bedrijven.

• Informatiebeheer 58 uur

De RUD Utrecht bevindt zich in 2017 in een transitiefase naar een systematiek gebaseerd op 
outputfinanciering, waarvoor de eerste noodzakelijke stappen o.a. op het gebied van uniformering 
reeds zijn gezet. Uiteindelijk zal na instemming van de deelnemers ook de vormgeving van de DVO 
verder worden geoptimaliseerd. Het streven is om dat vormgevingsproces voltooid te hebben voor 
de vaststelling van de DVO 2018 en daarmee het programma 2018.

Voor de uitvoering van de te plannen controles is op grond van de in het VTH-beleid opgenomen 
risico-module in relatie tot de controlefrequentie een lijst van te bezoeken inrichtingen opgesteld. 
Deze lijst is afgestemd met betrokken partners, zodat de mogelijkheden van het uitvoeren van 
integrale controles en/of signaaltoezicht optimaal zijn benut. 
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