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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. Als RUD Utrecht willen 
we graag in opdracht van de gemeente Woudenberg dat deze regels in en over de fysieke omgeving worden 
nageleefd. Zo beschermen we de omgeving en haar gebruikers. Daarom zet de RUD Utrecht middelen en 
capaciteit in op het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en de handhaving (VTH).  
 
Het beleidskader beschrijft de keuzes die gemeente Woudenberg maakt over wat meer of minder aandacht 
verdient bij de uitvoering van de VTH-taken. Deze keuzes zijn verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 
2019. Hierin hebben we de te verwachte aantallen producten (adviezen, vergunningen en toezicht) en overige 
activiteiten voor heel 2019 geprogrammeerd. In deze “Juni-rapportage” brengen wij tussentijds verslag uit van de 
resultaten van onze werkzaamheden in relatie tot dit Uitvoeringsprogramma 2019. 

1.1 Nieuw format rapportages 
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 Utrecht en 
samenwerkingspartners 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.  
 
Het (nieuwe) Uitvoeringsprogramma 2019 is één van de uitwerkingen van deze samenwerking. In het 
Uitvoeringsprogramma zijn de uitvoeringsbladen opgenomen die bestaan uit de te leveren diensten per 
wetgeving over het uitvoeringsjaar. Deze uitvoeringsbladen vindt u ook in deze rapportage terug (Paragraaf 2.3). 
 
De uitvoeringsbladen zijn nog steeds in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de monitoringsindicatoren. Samen met 
onze opdrachtgevers blijven we zoeken naar mogelijkheden tot verbeteringen. Zo willen we in het 
Uitvoeringsprogramma 2020 in de uitvoeringsbladen ook de bespiegeling van het voorgaande jaar meenemen. 
Het document is dan een jaarverslag en Uitvoeringsprogramma in één.  
 
Daarnaast hebben we vanuit het regievoerdersoverleg afgesproken om de wijze en frequentie van de tussentijdse 
rapportages te verbeteren. De grootste verbetering komt te liggen in de directe koppeling met de verschillende 
Uitvoeringsbladen uit het Uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt, waar mogelijk, een relatie gelegd tussen de 
resultaten, doelstellingen en de monitoringsindicatoren. Het doel van deze nieuwe opzet is om meer de nadruk te 
leggen op het rapporteren van inhoudelijke resultaten dan op de cijfermatige/financiële resultaten. Hiermee 
sluiten we beter aan bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. 
 
In de nieuwe opzet laten we de Q-rapportages (per kwartaal) los en komen we jaarlijks met drie rapportages, te 
weten: 

- de “Juni-rapportage” (periode januari t/m mei) 
- de “Oktober-rapportage” (periode januari t/m september) en 
- de Jaarrapportage (periode januari t/m december).  

 
Dit document is de “Juni-rapportage 2019” over de periode januari tot en met mei 2019. 
  
  



2. Resultaten op hoofdlijnen 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de behaalde resultaten over de periode januari tot en mei 2019 op hoofdlijnen 
weergegeven. De hoofdlijn beschrijft de resultaten in het algemeen (DVO) en de resultaten van de projecten. 

2.2 Resultaten op hoofdlijnen 
Hieronder treft u de overzichten aan van de resultaten op hoofdlijnen en per wetgeving en de resultaten per 
project. 
 
Tabel 1: Overzicht realisatie op hoofdlijnen 
 

Totaal variabele bijdrage (excl. 
regionale taak en provinciale 

taak) 

Verwachte 
omzet op 
jaarbasis 

Gerealiseerde 
omzet  

Gerealiseerde 
omzet (%) 

Verwachte 
omzet (%) 

Variabele bijdrage Dvo € 232.393 € 97.270 42% 41% 

Projecten € 23.170 € 7.873 34% 41% 

Aanvullende opdrachten         

Totalen € 255.563 € 105.142 41% 41% 

 
Tabel 2. Overzicht realisatie per wetgeving Dvo  
 

Wetgeving (Dvo) 
Verwachte 
omzet op 
jaarbasis 

Gerealiseerde 
omzet 

Gerealiseerde 
omzet (%) 

Verwachte 
omzet (%) 

Algemene wet bestuursrecht € 3.974 € 3.998 101% 41% 

Besluit bodemkwaliteit € 20.143 € 3.275 16% 41% 

BEVI   € 154     

Dienstverlening algemeen € 4.817 € 1.884 39% 41% 

Dienstverlening 
informatiebeheer € 1.235 € 461 37% 41% 

Vuurwerkbesluit € 1.994 € 1.383 69% 41% 

Wet bodembescherming € 26.553 € 9.430 36% 41% 

Wet geluidhinder € 9.880 € 5.978 61% 41% 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen € 1.297  € 0 0% 41% 

Wm/Wabo € 162.501 € 70.707 44% 41% 

Eindtotaal € 232.393 € 97.270 42% 41% 

 
Tabel 3. Overzicht realisatie projecten  
 

Projecten 
Verwachte 
omzet op 
jaarbasis 

Gerealiseerde 
omzet 

Gerealiseerde 
omzet (%) 

Verwachte 
omzet (%) 

project bodemkwaliteitskaart met 
nota 

€ 23.170 € 7.648 
33% 41% 

Project Energie audit rapportage 
(EED) 

  € 225 
    

Eindtotaal € 23.170 € 7.873 34% 41% 

 
  



Conclusie 
Over het geheel genomen is de realisatie van de bedrijfsomzet overeenkomstig met wat we in de DVO hadden 

afgesproken. Ook de projecten lopen redelijk op schema. We zien een aantal bijzonderheden, waarvan dit de 
belangrijkste zijn: 
 

1. Er wordt meer inzet gevraagd bij jurische procedures (awb) en Wet geluidhinder. 
De beroeszaak met betrekking tot V.O.F. Groot Nieuwenhuizen heeft extra inzet gevraagd. De zitting zal 
in juni plaats vinden. Op dit moment zijn er geen andere bezwaar- en beroepszaken bekend. We blijven 
onze inzet monitoren en stemmen indien nodig af. 
Ook op de Wet geluidhinder wordt meer inzet gevraagd dan voorzien. Aangezien een adviesverzoek 
bijna is afgerond, wordt verwacht dat de overschrijding beperkt zal blijven. 
Afgesproken is om deze posten te blijven monitoren. 
 

2. Er zijn minder meldingen Besluit bodemkwaliteit ontvangen dan verwacht. 
Dit is een vraaggestuurd product.  
Mogelijk dat de vrije ruimte benut kan worden om overschrijdingen van andere posten te dekken.  
 

3. Er zijn minder fysieke controles op Besluit bodemkwaliteit uitgevoerd dan verwacht. 
De fysieke controles lopen achter op schema. Verwacht wordt dat dit de komende periode (deels) wordt 

ingelopen. We blijven onze inzet monitoren en stemmen indien nodig af. 
 

4. Inzet vuurwerk betreft afronding van controles van 2018. 
De uren die gemaakt zijn, hebben betrekking op het afronden van 2018. De nieuwe controles zullen aan 
het einde van het jaar plaats vinden. Mogelijk leid dit tot een beperkte overschrijding. 
 

5. Complexe locatie Heygraef uit 2018 staat nog open. 
We verzoeken graag toestemming om dit dossier ook in 2019 aan te merken als complexe zaak. In 2019 
is er totnogtoe 18 uur aan besteed. 

2.3 Uitvoeringsbladen  
In deze paragraaf staan de uitvoeringsbladen. De uitvoeringsbladen zijn een weergave per wetgeving van de 
activiteiten die wij voor de gemeente Woudenberg uitvoeren. Deze uitvoeringsbladen komen exact overeen met 
de uitvoeringsbladen uit het Uitvoeringsprogramma met de aanvuling dat hierin nu ook de resultaten over de 
rapportageperiode zijn opgenomen.  
 
 
 
  



Taakveld Algemene wet bestuursrecht Juridisch 

1                                                                            Cluster RUD: Juristen 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

De behandeling van bezwaar, (hoger) beroep, Wob-verzoek of de inhoudelijk juridische 
ondersteuning daarbij. 
 
Toelichting: 
Belanghebbenden kunnen tegen besluiten bezwaar of beroep instellen. Een fase betreft: een 
bezwaar, een beroep of een hoger beroep. Vóór iedere fase kan een voorlopige voorziening 
aangevraagd worden. Daarnaast kan men op grond van de Wet openbaarheid van bestuur of 
Wet hergebruik van overheidsinformatie om informatie verzoeken. In principe moet deze 
informatie gegeven worden, tenzij het bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of 
persoonsgegevens betreft. Het verzoek kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Een eerlijke, transparante belangenafweging. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een juridisch correcte behandeling van het bezwaar, (hoger) beroep en/of verzoek om 
voorlopige voorziening of een correcte afhandeling van een WOB verzoek. 
SMART geformuleerd: geen procedurele fouten geconstateerd tijdens bezwaar/beroep/hoger 
beroep 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Aantal zaken in relatie tot het resultaat. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster juristen en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
Algemene Wet Bestuursrecht 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

50 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
Er zijn veel uren besteed aan de beroepszaak met betrekking tot het bedrijf V.O.F. Groot 
Nieuwenhuijzen. Het beroep zal in juni voor de rechter behandeld worden, wat betekent dat 
er dit jaar nog uren gemaakt gaan worden. 
 

3998 euro (gerealiseerd) 129% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Wij hebben op dit moment geen zicht op eventuele andere bezwaar- en beroepszaken. Mocht 
dit zich voordoen, dan gaan wij daarover met u in gesprek. 



Taakveld Algemene wet bestuursrecht Toezicht 

2                                                                            Cluster RUD: Juristen 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

De behandeling van een verzoek tot handhaving of ongewone voorval (incident) 
 
Toelichting: 
Belanghebbenden kunnen bij het bevoegd gezag een verzoek tot handhaving c.q. verzoek tot 
toepassen van een sanctie indienen naar aanleiding van milieuhinder, -klachten en/of -
incidenten. De behandeling leidt tot een besluit op het handhavingsverzoek. Daarin staat 
vermeld of overgegaan wordt tot handhaving en welke sanctie de RUD voornemens is op te 
leggen. Bij ongewone voorvallen moeten bedrijven hiervan melding doen aan het bevoegd 
gezag. Deze komen via een formulier of via de milieuklachtentelefoon binnen. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

De bescherming van het leefmilieu. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Het zo snel mogelijk wegnemen of voorkomen van milieuschade en -hinder van inrichtingen 
door het niet na leven van regels. 
SMART geformuleerd: Op een handhavingsverzoek binnen 8 weken besluiten en bij een 
ongewoon voorval binnen 2 weken een controle. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Aantal verzoeken en voorvallen registreren, met daarbij een korte samenvatting van inhoud, 
resultaat en afhandeltermijn. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

16 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
 

0 euro (gerealiseerd) 0% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?   



Taakveld Besluit bodemkwaliteit Meldingen 

4                                                                            Cluster RUD: Bodem 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

We beoordelen of de meldingen Besluit bodemkwaliteit compleet zijn en voldoen aan de 
wettelijke eisen. Daarnaast geven we voorlichting over de meldingen. 
 
Toelichting: 
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, 
baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. De meeste 
toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie meldt de initiatiefnemer bij het 
bevoegd gezag van de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder. Wanneer de gemelde 
toepassing niet voldoet aan het lokale beleid, kan het bevoegd gezag dit aan de melder laten 
weten. Hetzelfde geldt wanneer de aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is. Dit 
is ook van toepassing bij saneringslocaties met een saneringsplan. Indien een melding voldoet 
aan de wet- en regelgeving, kan gestart worden met de activiteit. In het geval een melding 
wordt afgekeurd, dan is daarbij het product afgesloten. Zo toetsen we bijvoorbeeld grond die 
vrijkomt bij fruittelers. Daar zitten vaak  bestrijdingsmiddelen in. Het risico is dat deze wordt 
toegepast op locaties waar het eigenlijk niet geschikt is. Er zijn drie redenen waarom we 
meldingen Bbk toetsen. 
1. Het heeft een preventieve werking naar bedrijven. Hiermee zouden ze zich automatisch 
beter aan de wet- en regelgeving te houden en de kwaliteit van de grond gewaarborgd 
worden. De gevolgen van de foutief ingestuurde meldingen worden geregistreerd en wordt 
elk jaar kleiner.  
2. De bedrijven die niet melden worden gecontroleerd. Via een app worden handhavers 
geïnformeerd. Door het doen van controles moet het percentage jaarlijks van meldingen 
verbeteren. 
3. Het is dit van belang om grondstromen inzichtelijk te maken en mogelijke illegale 
activiteiten, zo nodig in de keten, te kunnen aanpakken. Op basis hiervan worden bedrijven 
geïdentificeerd en er wordt actie ondernomen om dit te voorkomen. Hier worden de juiste 
instanties bij betrokken. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

We willen dat de huidige bodemkwaliteit minimaal op eenzelfde kwaliteitsniveau blijft en dat 
de wettelijke eisen van het Besluit Bodemkwaliteit worden opgevolgd bij grondverzet. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een correcte en eenduidige milieu-hygiënische beoordeling en afhandeling van een melding 
die getoetst is aan de eisen van de wet- en regelgeving en hierdoor zicht houden op alle 
handelingen die in de bodem plaatsvinden. We willen zicht houden op de hele keten van 
bouwstoffen, grond en baggerspecie vanaf het moment van productie tot ontgraving tot en 
met de toepassing. Daardoor zorgen we dat de juiste kwaliteit grond op de juiste plek terecht 
komt. We willen het aantal correct ingediende meldingen en de te totale 
meldinginsbereidheid vergroten. 
SMART geformuleerd: Een procentuele groei van de correcte ingediende aanvragen ten 
opzichte van de totale hoeveelheid aanvragen en een absolute vermeerdering van 
meldingsbereidheid. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal afgehandelde meldingen en de locaties van meldingen houden we bij. Daarnaast 
registreren we het aantal meldingen dat in eerste instantie incompleet of niet geaccepteerd 
werd. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bodem 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

75 uur 

  



Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
We ontvangen minder meldingen dan verwacht. Dit is een vraag gestuurd product. 
 

556 euro (gerealiseerd) 12% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Eventueel kan de vrije ruimte benut worden om overschrijdingen bij andere posten te dekken. 



Taakveld Besluit bodemkwaliteit Toezicht 

5                                                                            Cluster RUD: Bodem 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

We voeren bij een afgesproken deel van de meldingen Bbk in de uitvoering een fysieke 
controle uit. 
 
Toelichting: 
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, 
baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. De meeste 
toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie meldt de initiatiefnemer bij het 
bevoegd gezag van de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder. Vervolgens moet tijdens bij 
de uitvoering worden voldaan aan de wet- en regelgeving. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het algemene doel van het toezicht en handhaving op bodemsaneringen en/of grondverzet is 
dat deze activiteiten voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet Bodembescherming en het 
Besluit Bodemkwaliteit. De huidige bodemkwaliteit moet hierbij minimaal op een zelfde 
kwaliteitsniveau blijven. De toezichts- en handhavingsactiviteiten dragen bij aan het behoud 
van een veilige en gezonde leefomgeving. Hierbij moet het controleren van Bbk-meldingen in 
verhouding staan met het beoogde effect en om dat te bepalen gebruiken we de risicoanalyse 
uit het beleidskader. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een verantwoorde bodemkwaliteit en een correcte toepassingen van bouwstoffen, grond en 
afvalwater. Het achterhalen van niet gemelde situaties en daar proberen we overtredingen te 
voorkomen of anders treden we op. 
SMART geformuleerd: Bij 80% van de gemelde situaties geen overtredingen geconstateerd die 
leiden tot een voornemen LOD en 100% inzet toezicht bij alle gesignaleerde niet-gemelde 
situaties. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal uitgevoerde fysieke controles in relatie tot de overtredingen die zijn begaan (soort 
overtredingen en ingezette strategie) en het registeren van de overtreder. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bodem 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
Gebruikmakend van LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te 
ontwikkelen, tot dan de door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

280 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
De realisatie loopt achter op schema. De achterstand zal (deels) worden ingehaald. 
 

2719 euro (gerealiseerd) 18% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Eventueel kan de vrije ruimte benut worden om overschrijdingen bij andere posten te dekken. 



Taakveld Dienstverlening algemeen Beleidsondersteuning 

6                                                                            Cluster RUD: Alle 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

De RUD geeft, vanuit haar rol als uitvoerder, feedback op het beleid van gemeenten. De RUD 
adviseert daarbij gemeenten m.b.t. nieuw op te stellen beleid of gewijzigde inzichten. 
 
Toelichting: 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het adviseren over de op te stellen of te wijzigen beleidskaders is een evaluatie instrument in 
de beleidscyclus van de "BIG-8" 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Het bevoegd gezag kan het gemaakte VTH-beleid, inclusief risicoanalyse evalueren. 
SMART geformuleerd: Op de verstrekte adviezen is een gewogen besluit genomen tot het wel 
of niet overnemen. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het jaarlijks actualiseren van de risicoanalyse en prioriteiten voor de uitvoering. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht en eigen organisatie. 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De komst van de Omgevingswet zal nieuwe wettelijke kaders geven. 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

78 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
De realisatie loopt nagenoeg volgens prognose 
 

1884 euro (gerealiseerd) 39% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Vooralsnog is er nu nog geen bijsturing nodig. Wij zullen dit blijven monitoren en tijdig 
signaleren als bijsturing gewenst is. 



Taakveld Dienstverlening informatiebeheer Overig 

9                                                                            Cluster RUD: Bedrijfsvoering 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Ontsluiten van informatie. 
 
Toelichting: 
De RUD Utrecht fungeert voor verschillende gebieden als informatiepunt. Burgers, bedrijven, 
bevoegde gezagen en andere overheden kunnen de RUD Utrecht benaderen met vragen op 
verschillende taakvelden. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners veilig stellen en tegelijkertijd 
initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Transparante en volledige informatievoorziening voor inwoners, bedrijven, opdrachtgevers en 
partners. 
SMART geformuleerd: De informatie kunnen verstrekken waarom gevraagd wordt. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Per kwartaal uitdraai kunnen verzorgen van actuele data. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht en eigen organisatie. 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De AVG. 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

20 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
 

461 euro (gerealiseerd) 37% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?   



Taakveld Vuurwerkbesluit Toezicht 

10                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

We controleren inrichtingen waar vuurwerk opgeslagen en verkocht wordt. 
 
Toelichting: 
De controle vindt zowel planmatig plaats op basis van een vooraf opgesteld 
toezichtsprogramma, als incidenteel indien daar een andere aanleiding is (bijvoorbeeld 
controle n.a.v. klachten/verzoek handhaving/calamiteit etc.). 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

We willen het leefmilieu beschermen tegen aantasting door bedrijfsmatige activiteiten en 
tegelijkertijd initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Het voorkomen van ongevallen door het niet na leven van regels en spontaan naleefgedrag 
stimuleren. 
SMART geformuleerd: Bij 80% geen overtredingen geconstateerd die leidt tot een voornemen 
LOD (handhaving). 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal uitgevoerde fysieke controles in relatie tot de overtredingen die zijn begaan (soort 
overtredingen en ingezette strategie) en het registeren van de overtreder. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en de eigen organisatie. 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
Gebruikmakend van LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te 
ontwikkelen, tot dan de door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

36 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
De uren die gemaakt zijn, hebben betrekking op het afronden van 2018. De nieuwe controles 
zullen ook dit jaar weer samen met de VRU worden uitgevoerd. Deze zullen voornamelijk aan 
het einde van het jaar plaats vinden. 
 

1383 euro (gerealiseerd) 69% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?   



Taakveld Wet bodembescherming beleidsondersteuning 

13                                                                            Cluster RUD: Bodem 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

De RUD geeft, vanuit haar rol als uitvoerder, feedback op het beleid van gemeenten. De RUD 
adviseert daarbij gemeenten m.b.t. nieuw op te stellen beleid of gewijzigde inzichten. 
 
Toelichting: 
Het product beleidsondersteuning en advisering omvat het aanbod aan opdrachtgevers om bij 
het ontwerpen van strategie en beleid gebruik te maken van de kennis en expertise van de 
professionals van de RUD Utrecht. Daarbij kan het gaan om onderdelen van de Big-8 cyclus, 
zoals de VTH-strategie en het handhavingsprogramma, maar ook om ondersteuning van 
vraagstukken bij aankomende veranderingen. Het kan zijn dat bovenstaande leidt tot de 
vorming van nieuwe producten of tot de opzet van projecten. Zo biedt bijvoorbeeld de RUD 
Utrecht diensten aan die tot doel hebben om bedrijven ertoe te bewegen energie te 
besparen. Daarnaast levert de RUD Utrecht een bijdrage aan de beantwoording van 
commissie-, raads- en statenvragen. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het adviseren over de op te stellen of te wijzigen beleidskaders is een evaluatie instrument in 
de beleidscyclus van de "BIG-8" 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Het bevoegd gezag kan het gemaakte VTH-beleid, inclusief risicoanalyse evalueren. 
SMART geformuleerd: Op de verstrekte adviezen is een gewogen besluit genomen tot het wel 
of niet overnemen. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het jaarlijks actualiseren van de risicoanalyse en prioriteiten voor de uitvoering. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bodem en eigen organisatie. 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De komst van de Omgevingswet zal nieuwe wettelijke kaders geven. 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

50 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
De realisatie in de bodemadvisering is aanzienlijk hoger dan verwacht. Dit is met name te 
danken aan advisering bij gemeentelijke bodemtaken en de (bodem)adviesaanvragen bij 
aanvragen van omgevingsvergunningen met name gerelateerd aan bouwactiviteiten. Aa 
 

788 euro (gerealiseerd) 26% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Vooralsnog blijft de totale realisatie achter op de planning en is specifiek op advisering geen 
bijsturing noodzakelijk. 



Taakveld Wet bodembescherming Overig 

15                                                                            Cluster RUD: Bodem 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Ontsluiten van bodeminformatie. 
 
Toelichting: 
De RUD Utrecht fungeert voor verschillende gebieden als informatiepunt. Burgers, bedrijven, 
bevoegde gezagen en andere overheden kunnen de RUD Utrecht benaderen met vragen op 
verschillende taakvelden. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners veilig stellen en tegelijkertijd 
initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Transparante en volledige informatievoorziening voor inwoners, bedrijven, opdrachtgevers en 
partners. 
SMART geformuleerd: De informatie kunnen verstrekken waarom gevraagd wordt. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal verzoeken om informatie. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bodem en eigen organisatie. 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De AVG. 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

150 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
Op de categorie overig (bodemloket en beheer bodeminformatie) blijft de realisatie achter op 
schema. 
 

1807 euro (gerealiseerd) 20% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?   



Taakveld Wet bodembescherming Toezicht 

16                                                                            Cluster RUD: Bodem 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Planmatige verificatie of wet- en regelgeving wordt nageleefd bij een bodemsanering (of de 
nazorg daarvan) met een BUS-melding of een saneringsplan of bij het omgaan met grond of 
een lozing. Naast administratieve controles kan het toezicht ook het uitvoeren van 
veldcontroles zijn om illegale saneringen of andere illegale handelingen aan het licht te 
brengen. Daarnaast kan toezicht ook tot gevolg hebben dat er een bevel tot naleving van de 
regels wordt gegeven. 
 
Toelichting: 
De Wbb biedt de RUD (namens GS of B&W) de mogelijkheid derden bevelen op te leggen om 
daarmee taken en bevoegdheden van de Wbb uit te oefenen. Wanneer de RUD meent dat 
een bepaalde partij aangewezen is om een actie uit te voeren in het kader van een 
saneringsoperatie, zal worden geprobeerd om deze partij, na te zijn voorzien van de nodige 
informatie, te overtuigen dat het in de rede ligt dat zij deze actie zal gaan uitvoeren. Deze 
benadering zal echter niet in alle gevallen succesvol zijn. Om stagnatie in de 
bodemsaneringsoperatie te vermijden, staan er verschillende bevelen ter beschikking om 
medewerking af te dwingen, zoals een gedoogbevel (verplichting om toe te staan dat er 
handelingen t.b.v. sanering bodemverontreinigingen wordt verricht), een bevel nader 
bodemonderzoek, een saneringsbevel, een stakingsbevel ongewoon voorval, een bevel 
tijdelijke beveiligingsmaatregelen en een bevel saneringsonderzoek. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het algemene doel van het toezicht en handhaving op bodemsaneringen is dat deze 
activiteiten voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet Bodembescherming en het Besluit 
Bodemkwaliteit. De huidige bodemkwaliteit moet hierbij minimaal op een zelfde 
kwaliteitsniveau blijven. De toezichts- en handhavingsactiviteiten dragen bij aan het behoud 
van een veilige en gezonde leefomgeving. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een verantwoorde bodemkwaliteit en correcte toepassingen van bouwstoffen, grond en 
afvalwater. Het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor omgeving of bewoners. 
SMART geformuleerd: Bij 80% geen overtredingen geconstateerd die leidt tot een voornemen 
LOD (handhaving). 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal uitgevoerde fysieke controles in relatie tot de overtredingen die zijn begaan (soort 
overtredingen en ingezette strategie) en het registeren van de overtreder. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bodem en de eigen organisatie. 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
Gebruikmakend van LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te 
ontwikkelen, tot dan de door de gemeente vastgestelde strategie) en het 
bevelsinstrumentarium Wet bodembescherming bevelsbeleid 2011 (bevelsbeleid) beschrijft 
op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

0 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
 

69 euro (gerealiseerd) nvt% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?   



Taakveld Wet bodembescherming Vergunningen 

17                                                                            Cluster RUD: Bodem 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Het adviseren voorafgaand aan of besluiten bij de indiening van de formele aanvraag voor een 
vergunning of verzoek om ontheffing. Hierbij hoort ook de beoordeling voor spoedeisendheid. 
 
Toelichting: 
Voor een definitieve aanvraag of melding wordt ingediend, kan de aanvrager vooroverleg 
voeren met de behandelend ambtenaar. Het doel daarvan is dat er een goed te behandelen 
en volledige aanvraag of melding wordt ingediend met een voor de indiener bevredigende 
uitkomst. Het doel van het vooroverleg kan ook zijn om te bepalen of er wel een 
vergunningaanvraag nodig is of dat er met een melding volstaan kan worden. Eventueel 
worden ook interne of externe specialisten betrokken. In de Wbb zijn o.a. regels gesteld ten 
aanzien van gevallen van (ernstige) bodemverontreiniging. Zo dient er vastgesteld te worden 
of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient er een saneringsplan 
te worden ingediend bij het bevoegd  gezag bij het verminderen of verplaatsen van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging of als er ruimtelijke ontwikkelingen worden gerealiseerd 
op een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het plan moet worden aangegeven op 
welke wijze de bodemverontreiniging zal worden gesaneerd of beheerst. Naar aanleiding van 
een aanvraag beoordeelt de RUD of deze voldoet aan de wettelijke vereisten en stelt 
vervolgens bij beschikking vast: de ernst en spoedeisendheid van een geval van 
bodemverontreiniging; instemming saneringsplan; of de uitgevoerde sanering voldoet aan de 
gestelde (wettelijke) vereisten (instemmen evaluatie van de uitgevoerde sanering) en indien 
van toepassing eventueel instemming op het nazorgplan. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners veilig stellen en tegelijkertijd 
initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

De aanvrager weet welk traject (melding of vergunning) ingezet gaat worden en welke 
gegevens moeten worden verstrekt. Daarnaast heeft hij/zij een indicatie van de kans op 
positieve besluitvorming ten aanzien van een (vergunning)aanvraag. De uitkomst is een 
onderbouwde instemming of afwijzing (besluit) door het bevoegd gezag voorafgaand aan de 
start van een specifieke activiteit op een specifieke locatie, zonder dat daarbij de omgeving en 
het milieu onnodig worden belast. Vooroverleggen waarbij handhaving betrokken is zorgen 
voor minder overtredingen van de LHS. 
 
SMART geformuleerd: Een tijdige afhandeling van alle aanvragen, geen bezwaren en geen 
onnodige onduidelijkheden in de handhaving die de vergunning had kunnen voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal binnenkomende aanvragen in relatie tot de hoeveelheid afgehandelde aanvragen. 
Daarnaast registreren we de besluiten die juridisch niet "overeind" blijven in het geval van een 
bezwaar of beroepszaak. 
Vooroverleggen leiden tot minder besluiten met opschortingen en/of bezwaar en beroep dan 
in  vergunningenprocedure zonder vooroverleg. 
 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bodem en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

230 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
 

6766 euro (gerealiseerd) 48% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?   



Taakveld Wet geluidhinder Advies 

18                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Het verstrekken van advies over het akoestisch beheer van industrie- en bedrijfsterreinen, de 
geluidsanering van woningen en het uitvoeren van isolatiemetingen bij geluidgevoelige 
bestemmingen. 
 
Toelichting: 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners veilig stellen en tegelijkertijd 
initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een adequaat akoestisch beheer van terreinen met passende geluidruimten voor de bedrijven 
en geluidsbescherming die tegelijkertijd de gezondheid van omwonenden voldoende 
beschermen. We willen een geluidsbelasting binnen de geldende normen voor wat betreft 
bestaande woningen. 
SMART geformuleerd: Afhandeling van alle adviesaanvragen. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal geluidsklachten die zijn ingediend. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

100 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
De geraamde DVO uren zijn nagenoeg gerealiseerd. Er wordt meer inzet gevraagd dan 
verwacht. 
 

5978 euro (gerealiseerd) 97% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Bij een zelfde inzet zal een overschrijding ontstaan van de DVO op dit onderdeel en zal naar 
dekking moeten worden gekeken. Mogelijk dat hier niet benutte uren van de post Wet 
geluidhinder vergunningen voor kunnen worden ingezet. 



Taakveld Wet geluidhinder Vergunningen 

22                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Het nemen van een besluit over de vaststelling van een hogere waarde van de maximale 
toelaatbare geluidbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai bij 
bestaande en nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Daarnaast het akoestisch beheer van 
industrie- en bedrijfsterreinen, advies geluidsanering woningen en het uitvoeren 
isolatiemetingen bij geluidgevoelige bestemmingen om geluidsgrenswaarden genoemd in het 
Bouwbesluit te controleren. Daarnaast het toetsen van berekeningen van de geluidemissie om 
te beoordelen of een  ontheffing of besluit mogelijk te maken is. 
 
Toelichting: 
Als planologisch nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt en de 
geluidsbelasting is berekend op meer dan de voorkeursgrenswaarde, dan dient een hogere 
waarde te worden vastgesteld door de gemeente. Daarnaast is deze beschikking ook nodig bij  
de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg of bij de aanleg of reconstructie van een weg in 
beheer bij het Rijk of een provincie. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners veilig stellen en tegelijkertijd 
initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Het minimaliseren van geluidsoverlast c.q. klachten en het faciliteren van bedrijvigheid 
faciliteren in de daarvoor geschikte gebieden. 
SMART geformuleerd: Een correcte afhandeling van alle aanvragen. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal binnenkomende aanvragen in relatie tot de hoeveelheid afgehandelde aanvragen. 
Daarnaast registreren we de besluiten die juridisch niet "overeind" blijven in het geval van een 
bezwaar of beroepszaak. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

60 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
De realisatie blijft achter ten opzichte van de prognose. Betreft een vraaggestuurd product. 
 

0 euro (gerealiseerd) 0% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Vooralsnog is er geen bijsturing nodig. Wij zullen dit blijven monitoren en tijdig signaleren als 
bijsturing gewenst is. Mogelijk niet benutte uren inzetten voor verwachte overschrijding op de 
post Wet geluidhinder Advies. 



Taakveld Wet vervoer gevaarlijke stoffen Vergunningen 

23                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Het nemen van een besluit over de toestemming of afwijzing voor het afwijken van de 
vastgestelde routes gevaarlijke stoffen. 
 
Toelichting: 
Door wijzigingen in bestemmingsplannen en nieuwbouw vroegtijdig te evalueren in relatie tot 
de routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, proberen we risico's op een aanvaardbaar 
niveau te houden. Bij de beoordeling hanteren we indicatoren als: bevolkingsdichtheid, 
aanrijtijd hulpdiensten, alternatieve routes. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het uitvoeren van risicobeheersing om de veiligheid van inwoners te waarborgen. Daarnaast 
het leefmilieu beschermen en tegelijkertijd initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een onderbouwde toestemming of afwijzing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zodat de 
risico’s voor de omgeving aanvaardbaar zijn. 
SMART geformuleerd: Een correcte afhandeling van alle aanvragen. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal binnenkomende aanvragen in relatie tot de hoeveelheid afgehandelde aanvragen. 
Daarnaast registreren we de besluiten die juridisch niet "overeind" blijven in het geval van een 
bezwaar of beroepszaak. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

21 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
De realisatie blijft achter ten opzichte van de prognose. Betreft een vraaggestuurd product. 
 

0 euro (gerealiseerd) 0% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Vooralsnog is er geen bijsturing nodig. Wij zullen dit blijven monitoren en tijdig signaleren als 
bijsturing gewenst is. 



Taakveld Wm/Wabo Advies 

24                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Het beoordelen of een milieudeel (vergunning of melding) noodzakelijk is. Eventueel gevolgd 
door een advies aan het bevoegd gezag voor het uitvoeren van activiteiten die een belasting 
voor het milieu kunnen vormen. 
 
Toelichting: 
Dit advies betreft het milieudeel van meervoudige Wabo-omgevingsvergunningen. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners veilig stellen en tegelijkertijd 
initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een integraal afgestemd milieuadvies waarin op verantwoorde wijze rekening gehouden wordt 
met consequenties van en voor mens en milieu en de omgeving met als doel schade als gevolg 
van calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. 
SMART geformuleerd: Adviezen die 100% voldoen aan het wettelijk kader. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal  ‘overeind gebleven’ bezwaar en beroepszaken in relatie tot verleende en/of 
geweigerde vergunningaanvragen geeft een indicatie over de volledigheid / integraliteit van 
de geleverde adviezen. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

450 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
Er is één adviesdeel voor een agrarische bedrijf IPPC/cat 5-6 gerealiseerd, en nog één in 
behandeling. Ook is een adviesdeel veranderingsvergunning cat 5-6 (agrarisch) gerealiseerd. 
 
De realisatie loopt voor op schema. 
 

19441 euro (gerealiseerd) 70% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Vooralsnog is er geen bijsturing nodig. Wij zullen dit blijven monitoren en tijdig signaleren als 
bijsturing gewenst is. De niet benutte ruimte kan wellicht ingezet worden om overschrijdingen 
op andere posten te dekken. 



Taakveld Wm/Wabo Beleidsondersteuning 

25                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

De RUD geeft, vanuit haar rol als uitvoerder, feedback op het beleid van gemeenten. De RUD 
adviseert daarbij gemeenten m.b.t. nieuw op te stellen beleid of gewijzigde inzichten. 
 
Toelichting: 
Het product beleidsondersteuning en advisering omvat het aanbod aan opdrachtgevers om bij 
het ontwerpen van strategie en beleid gebruik te maken van de kennis en expertise van de 
professionals van de RUD Utrecht. Daarbij kan het gaan om onderdelen van de Big-8 cyclus, 
zoals de VTH-strategie en het handhavingsprogramma, maar ook om ondersteuning van 
vraagstukken bij aankomende veranderingen. Voorbeelden van deze laatste variant zijn de 
Omgevingswet en de uitvoering van de Zwemwaterwet. Het kan zijn dat bovenstaande leidt 
tot de vorming van nieuwe producten of tot de opzet van projecten. Zo biedt bijvoorbeeld de 
RUD Utrecht diensten aan die tot doel hebben om bedrijven ertoe te bewegen energie te 
besparen. Daarnaast levert de RUD Utrecht een bijdrage aan de beantwoording van 
commissie-, raads- en statenvragen. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het adviseren over de op te stellen of te wijzigen beleidskaders is een evaluatie instrument in 
de beleidscyclus van de "BIG-8" 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Het bevoegd gezag kan het gemaakte VTH-beleid, inclusief risicoanalyse evalueren. 
SMART geformuleerd: Op de verstrekte adviezen is een gewogen besluit genomen tot het wel 
of niet overnemen. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

De hoeveelheid overgenomen adviezen in de uitvoeringsplannen in relatie tot de hoeveelheid 
verstrekte adviezen. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en eigen organisatie. 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De komst van de Omgevingswet zal nieuwe wettelijke kaders geven. 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

100 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
De realisatie loopt achter op schema. Dit betreft een vraaggestuurd product. 
 

615 euro (gerealiseerd) 10% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Vooralsnog is er geen bijsturing nodig. Wij zullen dit blijven monitoren en tijdig signaleren als 
bijsturing gewenst is. De niet benutte ruimte kan wellicht ingezet worden om overschrijdingen 
op andere posten te dekken. 



Taakveld Wm/Wabo Meldingen 

26                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

We beoordelen en registreren de Activiteitenbesluit meldingen. 
 
Toelichting: 
Afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten moet een bedrijf voor het 
oprichten of veranderen een melding doen bij de gemeente. Het gaat hierbij om bedrijven 
met milieubelastende activiteiten. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners veilig stellen en tegelijkertijd 
initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een juridisch correcte en eenduidige beoordeling van een melding die getoetst is aan de eisen 
in het Activiteitenbesluit. Daarnaast willen we een actueel en volledig zicht op activiteiten die 
binnen een inrichting worden uitgevoerd. 
SMART geformuleerd: Afhandeling en registratie van alle meldingen. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

We monitoren het aantal afgehandelde meldingen en het aantal meldingen dat in eerste 
instantie incompleet of niet geaccepteerd werd. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

460 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
Het aantal meldingen is meer dan verwacht. Twee meldingen mobiel puinbreken (DVO geen) 
zijn gerealiseerd/ in behandeling en 10 meldingen  Besluit lozen buiten inrichtingen 
gerealiseerd, naar verwachting komen er nog een aantal bij. 
 
De realisatie loopt voor op schema. 
 

21869 euro (gerealiseerd) 77% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Vooralsnog is er geen bijsturing nodig. Wij zullen dit blijven monitoren en tijdig signaleren als 
bijsturing gewenst is. Indien er mogelijk een overschrijding ontstaat kan wellicht elders binnen 
de DVO (Wm/Wabo Vergunningen)  een deel van de niet benutte 



Taakveld Wm/Wabo Toezicht 

28                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

(Planmatige) Administratieve verificatie of fysieke controle op naleving van de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving, de verleende vergunningen en de hieraan verbonden 
voorschriften. 
 
Toelichting: 
De controle vindt zowel planmatig plaats, op basis van een vooraf opgesteld 
toezichtsprogramma, als incidenteel indien daar een andere aanleiding is (bijvoorbeeld 
controle n.a.v. klachten/verzoek handhaving/calamiteit etc.). In plaats van fysieke controles 
kunnen ook administratieve controles uitgevoerd worden. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

We willen het leefmilieu beschermen tegen aantasting door bedrijfsmatige activiteiten en 
tegelijkertijd initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Alle bedrijven voeren hun hun activiteiten uit volgens de wet- en regelgeving. Daarbij is 
toezicht en handhaving geen doel op zich. Goede naleving van regelgeving stimuleren we door 
een passende mix van informeren, verleiden, bijsturen en een goed gesprek. We handhaven 
wanneer nodig met passende sancties (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk). 
SMART geformuleerd: Maximaal 10% vooraankondiging LOD leidt tot LOD. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

We monitoren de regels die overtreden worden evenals de binnenkomende milieuklachten 
(oorzaken) in een dashboard. Dit gebruiken we als input voor analyse, projectmatige toezicht 
of andere strategieën. Toezichtseffect na vooraankondiging LOD meten we. Treedt dit op dan 
hebben we het over de complexe dossiers die voortkomen uit klachten en of het geplande 
toezicht. Het aantal meldingen overlast of klachten registreren we (gerelateerd aan 
bedrijfsactiviteiten bij inrichtingen). 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en de eigen organisatie. 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

1307 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
Het naleefgedrag van de gecontroleerde bedrijven is redelijk te noemen. 36% van de eerste 
controles heeft geleid tot een hercontrole. Bij de toepassing van de LHS is er sprake van 
welwillendheid (1ste kader). 
 
Afwijkingen zijn te zien bij de klachtenafhandeling. Dit zijn echter vraaggestuurde uren. Er 
worden nadere afspraken gemaakt voor de vliegenproblematiek. Klachten over dit onderwerp 
komen mondjesmaat binnen. Er is een lichte achterstand te zien bij de bed 
 
In 2018 is de locatie Heygraaf aangemerkt als complex dossier. Dit dossier staat nog open.Er 
zijn te weinig klachten binnen gekomen om een trend te signaleren. 

23977 euro (gerealiseerd) 33% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Graag bespreken hoe we omgaan met het complexe dossier. 



Taakveld Wm/Wabo Vergunningen 

30                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Het adviseren voorafgaand aan of besluiten bij de indiening van de formele aanvraag voor een 
vergunning of verzoek om ontheffing. 
 
Toelichting: 
Bedrijven waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is, zijn inrichtingen type C in de zin 
van het Activiteitenbesluit. Voor veel vergunningsplichtige inrichtingen kan het bevoegd gezag 
afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit of de -regeling. Die komen dan in een 
apart maatwerkbesluit dat naast de omgevingsvergunning milieu geldt. De 
milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze 
manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-
procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de 
besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een 
omgevingsvergunningsprocedure. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners veilig stellen en tegelijkertijd 
initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een onderbouwde toestemming of afwijzing voor het uitvoeren van activiteiten bij 
inrichtingen, zodat de risico’s voor de omgeving aanvaardbaar zijn. 
SMART geformuleerd: Een correcte afhandeling van alle aanvragen. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal binnenkomende aanvragen in relatie tot de hoeveelheid afgehandelde aanvragen. 
Daarnaast registreren we de besluiten die juridisch niet "overeind" blijven in het geval van een 
bezwaar of beroepszaak. Tevens registreren we de hoeveelheid klachten die specifiek over 
een inrichting gaan. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
De LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de 
door de gemeente vastgestelde strategie). 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

449 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
 
De realisatie loopt achter op schema. 
 
Van de 2 vooroverleggen verwachten wij dat er 1 zal leiden tot een aanvraag 

4805 euro (gerealiseerd) 17% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?  Vooralsnog is er geen bijsturing nodig. Wij zullen dit blijven monitoren en tijdig signaleren als 
bijsturing gewenst is. De niet benutte ruimte kan wellicht ingezet worden om overschrijdingen 
op andere posten te dekken. 



Taakveld BEVI advies 

31                                                                            Cluster RUD: Bedrijven 

Wat doen we? 
(omschrijving) 

Het advies op het milieuaspecten externe veiligheid op verzoek van het bevoegd gezag. Dit 
adviesverzoek heeft geen relatie met een reeds in behandeling zijnde procedure voor het 
milieudeel van een omgevingsvergunning 
 
Toelichting: 
Bij ruimtelijke ordening is externe veiligheid een wettelijk verplicht onderdeel. De RUD Utrecht 
geeft hiertoe de benodigde invulling. Veelal betreft dit een bestemmingsplanprocedure. Ten 
behoeve van bestemmingsplannen wordt een rapportage aangeleverd waarin de beoordeling 
inzake externe veiligheid is uitgewerkt. Op verzoek wordt ook een EV-paragraaf geschreven 
voor het RO-besluit zelf en met de opdrachtgever doorgesproken. Specifiek wordt 
deelgenomen aan het RO-proces, waarbij wordt gezocht naar zo veilig mogelijke varianten. 
Indien nodig worden voorstellen gedaan voor voorschriften in de planregels en voor de 
verbeelding in het bestemmingsplan. 

Wat vinden we belangrijk? 
(relatie met het strategisch 
VTH-beleid) 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners veilig stellen en tegelijkertijd 
initiatieven mogelijk maken. 
 
 

Wat zijn de doelstellingen? 
 

Een milieuadvies waarin op verantwoorde wijze rekening gehouden wordt met consequenties 
van en voor het milieu en de omgeving met als doel milieuschade als gevolg van calamiteiten 
zoveel mogelijk te voorkomen 
SMART geformuleerd: Afhandeling van alle adviesverzoeken. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal verstrekte adviezen. 

Wie voert dit uit? 
 

RUD Utrecht cluster bedrijven en eigen organisatie 

Hoe gaan we het uitvoeren? 
 

Voor de werkwijze tijdens de uitvoering gebruiken we de volgende (wettelijke) kaders: 
Om het benodigde kennisnetwerk en provinciale samenwerking in stand te houden 
vertegenwoordigt de RUD Utrecht de gemeenten en provincie in het PUEV. Hierin zijn de 
Veiligheidsregio Utrecht, de gemeenten Nieuwegein en Veenendaal en de twee Utrechtse 
milieudiensten (ODRU en RUD Utrecht) vertegenwoordigd. Het programmamanagement is in 
handen van de provincie Utrecht. 
 

Wat voor inzet gaan we dit 
jaar plegen?  

0 uur 

Wat hebben we dit jaar (tot 
nu toe) gerealiseerd? 

Periode 1 januari t/m 31 mei 2019  
Wat hebben we uitgevoerd? En wat was hiervan het resultaat?  
Verrekening van de gerealiseerde uren ten behoeve van externe veiligheid verloopt via een 
subsidie. Zolang deze subsidie toereikend is, worden er geen uren in rekening gebracht. Op 
het moment van overschrijden, zal de opdrachtgever hier zelf in moeten voo 
 
 

154 euro (gerealiseerd) nvt% (gerealiseerd) 

Moeten we bijsturen?   

 


