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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan de jaarverslagen over de uitvoering van de provinciale
Vergu nningsverlening Toezicht en Handhaving(WH )-taken in 20í 8.

Naast de door de provincie zelf uitgevoerde taken hebben ook de Regionale Uitvoe'
ringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) als de Omgevingsdienst Groningen ons gerap-
porteerd over de uitvoering van de taken die zij in opdracht van de provincie Drenthe
hebben uitgevoerd.

De jaarverslagen over 2018 beschrijven de uitvoering van de vergunningverlening
en het (provinciaal) eerstelijns-toezicht en handhaving. Dit is het toezicht op de na-
leving van regels bij activiteiten door particulieren en bedrijven waarvoor de provincie

bevoegd gezag is. Dit jaarverslag heeft dus geen betrekking op de verantwoording
van het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering door andere partijen, het zognaamde
tweedelijns-toezicht. Deze rapportages geven een goed beeld van de uitvoering van
deze taken over 201 8.

ln het Jaarverslag VTH 20í8 wordt ingegaan op de activiteiten die binnen de eigen
provinciale organisatie door het team WH zijn uitgevoerd in 2018. Het betreft hier de
verantwoording van de activiteiten zoals die zijn opgenomen in het'Uitvoerings-
programma VTH 2018'. Daarnaast leggen wij in dit jaarverslag verantwoording af
over de wijze waarop wij in 2018 uitvoering hebben gegeven aan het in de beleids-
nota's'Goed geregeld'één en twee opgenomen VTH-beleid. Ook hebben wij in dit
jaarverslag de verantwoordingsplicht opgenomen, zoals deze is vastgelegd in
artikel 5, van de Verordening kwaliteit WH omgevingsrecht provincie Drenthe.
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Uit de rapportage van de RUD Drenthe blijkt dat zijin 2018 de werkzaamheden zowel
kwalitatief, aantal uren en producten, als kwantitatief grotendeels in overeenstemming
met de provinciale opdracht heeft uitgevoerd. Dit conform het kwaliteitsniveau van de
Drentse Maat en de daarin opgenomen prioriteiten. Daarmee is de door de provincie
gewenste inzet voor deze taken geborgd. Met de ingezette verbeterplannen zal de uit-
voering in 2019 verder op niveau komen.

Ook de Omgevingsdienst Groningen laat in haar rapportage zien dat de uitvoering
van de taken voor de majeure risicobedrijven adequaat is uitgevoerd. Ook wordt
gerapporteerd over de implementatie van de aanbevelingen zoals deze eerder door
de Noordelijke Rekenkamer zijn gedaan.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll

Bijlagen:

I . Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018 team WH
2. Jaarverslag 2018 BRZO Noord
3. Jaarverslag RUD Drenthe 2018
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Voorwoord  

 

Voor u ligt het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2018 van de 

provincie Drenthe, zoals voorgeschreven in artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). 

Dit verslag geeft aan welke activiteiten binnen het team VTH zijn uitgevoerd in 2018. Het 

betreft de activiteiten die zijn opgenomen in het in 2017 vastgestelde “Uitvoeringsprogramma 

VTH 2018” op het gebied van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van 

wetgeving waarvoor de provincie Drenthe het bevoegd gezag is en binnen de eigen 

provinciale organisatie worden uitgevoerd.    

   

Daarnaast leggen wij in dit jaarverslag verantwoording op welke wijze wij in 2018 uitvoering 

hebben gegeven aan het in de beleidsnota’s ‘Goed geregeld 1 en 2’ opgenomen VTH-beleid. 

Ook hebben wij in dit jaarverslag de verantwoordingsplicht opgenomen, zoals deze is 

vastgelegd in artikel 5 van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 

handhaving omgevingsrecht provincie Drenthe.  

    

Het jaarverslag VTH 2018 beschrijft de uitvoering van de vergunningverlening en het 

(provinciaal) eerstelijns-toezicht en handhaving. Dit is het toezicht op de naleving van regels 

bij activiteiten door particulieren en bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Dit 

jaarverslag heeft dus geen betrekking op de verantwoording van het interbestuurlijk toezicht 

op de uitvoering door andere partijen, het zogenaamde tweedelijns-toezicht.    

 

Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de beleidscyclus. De resultaten zoals opgenomen in 

dit jaarverslag zullen worden gebruikt bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma VTH 

2020. Hierbij zal dan tevens gekeken worden of de resultaten aanleiding geven tot 

aanpassingen van het beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.   

   

    

   

Gedeputeerde Staten van Drenthe   
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1. Inleiding  
 
 

  
Op 14 april 2016 is de Wet Verbetering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet 

VTH) in werking getreden. In deze wet zijn bepalingen opgenomen die zijn gericht op 

kwaliteitsbevordering en versterkte samenwerking in de uitvoering en handhaving van met 

name de omgevingsvergunning. Daarnaast hebben de bepalingen betrekking op de uitvoering 

en handhaving van het bepaalde bij of krachtens enkele wetten op het gebied van het 

omgevingsrecht zoals de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Ontgrondingenwet. Het doel 

van deze Wet VTH is om (de resultaten van) het proces van kwaliteitsbevordering en 

versterkte samenwerking wettelijk te borgen en daarmee de fragmentatie en de 

vrijblijvendheid in de samenwerking verder te beperken. De wet heeft geen zelfstandige status 

gekregen maar de inhoud is opgenomen in Hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). De verdere uitwerking van deze regels heeft plaatsgevonden in het 

Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). 

 

Uit deze nieuwe wetgeving vloeit voor het bevoegd gezag onder andere de verplichting voort 

om de uitvoering en handhaving van hun VTH-taken op een programmatische wijze vorm te 

geven. Dit is zowel van toepassing op de uitvoering van de handhavingstaken als ook op de 

vergunningverlening. 

 

De provincie heeft het provinciaal beleid, de koers, sturing en uitvoeringskader voor haar VTH 

taken in algemene zin opgenomen in de beleidsstukken “Goed geregeld 1” en “Goed geregeld 

2”. De nota “Goed geregeld! 1” bevat het algemeen beleidskader. In de nota zijn onder andere 

de uitgangspunten van het beleid ten aanzien van vergunningen, toezicht en handhaving 

beschreven. Ook is de koers naar de praktijk beschreven en de kwaliteit en sturing daarop.  

 

De nota “Goed geregeld! 2” bevat het uitvoeringskader voor vergunningverlening, toezicht en 

handhaving. Het is gebaseerd op het algemene beleidskader zoals beschreven in “Goed 

geregeld! 1”. In deze nota is onder andere de vergunningverlening en het toezicht en de 

handhaving beschreven. Ook is in de nota ingegaan op het informeren van burgers over onder 

andere de veiligheid van BRZO-bedrijven. Ook voor de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

(RUD) dient de nota als uitvoeringskader. 

 

Specifiek voor de taken die door het team VTH worden uitgevoerd hebben wij de nota “Goed 

Geregeld! 3. Nader ingevuld” vastgesteld. In deze nota worden alle VTH-taken die de 

provincie zelf uitvoert beschreven. Dit is een bredere invulling dan de wet voorschrijft. Dit is 

besloten in onze beleidsnota’s “Goed geregeld”. Hierin is namelijk aangegeven dat wij alle aan 

ons opgedragen VTH taken (dus ook de Wet natuurbescherming en de Provinciale 

Omgevingsverordening) op dezelfde wijze gaan uitvoeren. Hierdoor kunnen we voor zowel 

externen (aanvragers, vergunninghouders) als ook de interne organisatie duidelijk aangeven 

dat wij over de hele lijn dezelfde werkwijze hanteren.  

 

De VTH-taken die door ons team worden uitgevoerd hebben betrekking op: 

 

• de Wet Natuurbescherming 

• de Waterwet 

• de Ontgrondingenwet 

• de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) 
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• de Wet luchtvaart 

• de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) 

o Grondwaterbescherming 

o Stiltegebieden 

o Vaarverbod Drentsche Aa 

o Ligplaatsen 

 

In de nota “Goed Geregeld! 3. Nader ingevuld” hebben wij opgenomen op welke manier wij 

het programmatisch werken hebben vormgegeven.  Belangrijke onderdelen hiervan zijn onder 

andere het beschrijven en benoemen van de uit te voeren taken, het prioriteren van de 

werkzaamheden op basis van een risico-inventarisatie en het programmeren van de uit te 

voeren taken. Naast een algemeen gedeelte bestaat de nota uit een uitvoeringsprogramma. In 

2017 hebben wij voor de eerste keer een dergelijk uitvoeringsprogramma vastgesteld: het 

Uitvoeringsprogramma VTH 2018. In dit jaarverslag is de verantwoording over het 

uitvoeringsprogramma 2018 opgenomen. 
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2. Rapportage en verantwoording   
 
 

In dit jaarverslag rapporteren en leggen wij verantwoording af over een aantal verschillende 

onderdelen van de door ons uitgevoerde taken op het vlak van vergunningverlening, toezicht 

en handhaving. Hieronder hebben wij in het kort aangegeven op grond van welke wettelijke 

bepalingen en provinciale beleidsnota’s wij de in dit jaarverslag opgenomen rapportage en 

verantwoording hebben opgenomen. In Hoofdstuk 3 van dit jaarverslag hebben wij dit verder 

uitgewerkt. 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

In Hoofdstuk 5 van de Wabo zijn de algemene uitgangspunten, taken en regels voor het op te 

stellen beleid en het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving opgenomen. 

Naast bijvoorbeeld de verplichting tot het opstellen van beleidsplannen, 

uitvoeringsprogramma’s en rapportages is hier ook de verplichting tot het instellen van 

Regionale uitvoeringsdiensten vastgelegd.  

 
Besluit omgevingsrecht (Bor) 

In het BOR zijn de algemene uitgangspunten en verplichtingen uit de Wabo verder uitgewerkt. 

Zo is onder andere aangegeven wat er in het uitvoeringsprogramma moet worden opgenomen 

aan activiteiten en doelen. En op welke wijze hierover gerapporteerd dient te worden. 

Daarnaast dient in de rapportage aandacht te worden besteed aan de personeelsbezetting in 

relatie tot de VTH-taken, de aangebrachte scheiding tussen vergunningverlening en 

handhaving, de bereikbaarheid van de provincie en de koppeling met de begroting. 

 

Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) 

In deze ministeriële regeling is nog exacter aangegeven welke gegevens in ieder geval in de 

rapportage moeten terugkomen. Hierbij moet worden gedacht aan het aantal uitgevoerde 

controles, het aantal opgelegde bestuurlijke sancties en het aantal opgestelde processen-

verbaal. 

 

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie 

Drenthe 

Deze verordening is in 2017 door provinciale staten vastgesteld. In deze verordening is 

opgenomen dat de provincie Drenthe voor de uitvoering van haar VTH-taken zal voldoen aan 

de kwaliteitscriteria 2.1. Deze kwaliteitscriteria zijn in overleg met het IPO, de VNG en het Rijk 

vastgesteld. In deze kwaliteitscriteria worden eisen gesteld aan de omvang en kwaliteit van 

het ambtelijk apparaat dat de VTH-taken uitvoert. Dit zijn eisen met betrekking tot onder 

andere het opleidingsniveau van het betrokken personeel en het minimale aantal personen 

dat belast is met de uitvoering van een specifieke taak (bijvoorbeeld vergunningverlener of 

toezichthouder). 

 

Beleidsnota’s “Goed Geregeld” 

In de beleidsnota’s zijn de vier beleidsuitgangspunten opgenomen waaraan de uitvoering van 

de VTH-taken moet voldoen. Deze vier zijn: 

1. risicogericht 

2. betrouwbaar 

3. professioneel 

4. verantwoordelijkheid waar deze hoort 
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Daarnaast zijn nog een aantal algemene uitgangspunten opgenomen. Als voorbeelden 

hiervan kunnen worden genoemd dat vergunningen helder en handhaafbaar moeten zijn, 

vergunningen moeten voldoen aan de wettelijke eisen en het via een interne werkwijze 

bijhouden van het vergunningenbestand.   
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3. Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving   

 
 

3.1 Organisatie Team vergunningverlening, toezicht en handhaving  

 
In Drenthe wordt een deel van de provinciale VTH-taken uitgevoerd door de Regionale 

Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Deze taken van de RUD bestaan in hoofdzaak uit het 

(landelijk vastgestelde) milieutakenpakket aangevuld met de gemeentelijke en provinciale 

bodemtaken. Door het team VTH worden de overige VTH-taken op het gebied van het 

omgevingsrecht (met uitzondering van de ruimtelijk ordeningstaken) uitgevoerd. Zie hiervoor 

de opsomming in paragraaf 2.1. 

  

In dit jaarverslag zullen wij ons beperken tot de VTH-taken die door het team VTH zijn 

uitgevoerd.  

 

Het team VTH is opgebouwd uit twee clusters. In de ene cluster vindt de uitvoering van de 

Wet natuurbescherming plaats. In de andere cluster de uitvoering van de overige taken (zie 

paragraaf 2.1). Binnen beide clusters vindt zowel het toezicht en de handhaving als ook de 

vergunningverlening plaats.  

 

De totale formatie van het team VTH bestaat uit 21,9 fte. De functies zijn te verdelen over: 

- management 

- planning en control 

- vergunningverlening 

- toezicht en handhaving  

- juridische zaken 

- ondersteuning wettelijke taken 

 

In onderstaande tabel is aangegeven op welke wijze de bezetting van het team VTH zich 

verhoudt met de in de Kwaliteitsverordening VTH vastgestelde kwaliteitscriteria. Dit zowel voor 

wat betreft de getalsmatige bezetting als ook de kwaliteit van onze medewerkers. Daarnaast is 

op persoonsniveau een scheiding aangebracht tussen toezicht en handhaving aan de ene 

kant en vergunningverlening aan de andere kant. Beide functies kunnen en mogen op grond 

van het Besluit omgevingsrecht niet bij een en dezelfde persoon zijn belegd.  
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Taak Aard Niveau Werk-

ervaring 

Specifieke kennis Frequentie Minimale 

bezetting 

Bezetting VTH 

Vergunning-

verlening 

Eenvoudig MBO 3 jaar Wet milieubeheer 

en omgevingsrecht 

Besteden van 

2/3 fte aan 6 

activiteiten 

2 mede-

werkers 

1 medewerker 

MBO 

8 medewerker 

HBO 

(totaal 8,1 fte) 

 

Complex HBO 3 jaar Wet milieubeheer 

en omgevingsrecht 

Besteden van 

2/3 fte aan 6 

activiteiten 

2 mede-

werkers 

Toezicht en 

Handhaving 

Eenvoudig MBO 3 jaar Wet milieubeheer 

en omgevingsrecht 

Besteden van 

2/3 fte aan 6 

activiteiten  

Geen 

minimuma

antal 

8 medewerker 

HBO 

(totaal 7 fte) 

 Complex HBO 3 jaar Wet milieubeheer 

en omgevingsrecht 

Besteden van 

2/3 fte aan 6 

activiteiten 

2 mede-

werkers 

Juridische 

activiteiten: 

afwijking, 

bezwaar, 

beroep 

Eenvoudig HBO 3 jaar Groene wetten 

Jurisprudentie 

Bestuurlijke 

verhoudingen 

Handhaving 

Besteden ½ fte 

aan deze taken 

2 mede-

werkers 

2 medewerker 

AC 

(totaal 1,8 fte) 

Complex HBO 5 jaar Groene wetten 

Jurisprudentie 

Bestuurlijke 

verhoudingen 

Handhaving 

Europese kaders 

Besteden ½ fte 

aan deze taken 

2 mede-

werkers 

 

# Bij vergunningverlening voldoen 6 medewerkers aan alle kwaliteitscriteria. 2 medewerkers hebben minder dan 3 jaar 

werkervaring waarvan 1 medewerker ook nog (meer) specifieke kennis moet opdoen. In totaliteit wordt daarmee 

voldaan aan de gestelde kwaliteitscriteria 

 

# Bij toezicht en handhaving voldoen alle 8 medewerkers aan de kwaliteitscriteria. 

 

# De huidige bezetting bij juridische activiteiten voldoet niet aan de minimale bezetting zoals opgenomen in de 

kwaliteitscriteria. Benodigd zijn minimaal 4 medewerkers die de helft van hun tijd aan de uitvoering van deze taken 

besteden (4 x 0,5 fte = 2 fte). Bij VTH is 1,8 fte beschikbaar. Dit is in 2018 opgelost door tijdelijke inhuur van RUD en 

van extern. Dit vereist wel de nodige aandacht in 2019. 

 

 

3.2 Beleidsdoelstellingen VTH  

 
In de beleidsnota’s zijn een aantal uitgangspunten opgenomen waar de uitvoering van de 

VTH-taken aan moet voldoen. Hieronder zijn deze uitgangspunten uiteengezet waarbij per 

uitgangspunt wordt aangegeven op welke wijze wij hier in 2018 aan hebben voldaan. De 

uitgangspunten zijn: 

 

A. De taken moeten risicogericht worden uitgevoerd 

In de nota ‘Goed Geregeld! 3 Nader ingevuld.” zijn alle uit te voeren VTH-taken 

benoemd en onderworpen aan een risico-inventarisatie. Hierbij is de activiteit getoetst 

aan: 

a. fysieke veiligheid 

b. kwaliteit sociale leefomgeving 

c. financieel economische schade 

d. verlies of schade aan natuurschoon en soorten 

e. schade aan de (volks)gezondheid 

f. schade aan het bestuurlijk imago / bestuurlijk speerpunt 
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Aan de hand van deze toets heeft iedere activiteit een risico-score gekregen die 

vervolgens is omgezet in een prioriteit: heel hoog, hoog, gemiddeld en laag. Deze 

prioriteit hebben wij opgenomen in het uitvoeringsprogramma.  

 

B. Betrouwbaar: doen wat we moeten doen 

In onze uitvoering zijn wij betrouwbaar voor onze burgers, partners en het 

bedrijfsleven. Bij het verlenen van een vergunning, het controleren en het handhaven 

van de wet- en regelgeving behandelen wij de overheid hetzelfde als burgers en 

bedrijfsleven. Dat doen wij door het werk zo veel als mogelijk te standaardiseren door 

het toepassen van eenduidige vergunningsvoorschriften. Daarnaast conformeren wij 

ons aan de Landelijke Handhavingsstrategie. De provincie legt niet alleen regels op, 

maar wij maken ook duidelijk welke regels voor wie van toepassing zijn en hoe deze in 

elkaar zitten. Dit doen wij door het gericht geven van voorlichting aan de verschillende 

doelgroepen, medeoverheden en het opnemen van meer algemene informatie op 

onze website. Dit is een doorlopend proces waarin wij ons continu proberen te 

verbeteren om de kwaliteit van onze uitvoering te waarborgen. 

    

C. Professioneel: kwaliteit, kennis en kunde 

De uitvoering van taken moet minimaal voldoen aan de (landelijk) gestelde proces- en 

kwaliteitscriteria, vastgelegd in een verordening. Maar de provincie vindt het zelf ook 

belangrijk dat zij haar taken op een hoog niveau uitvoert. Dat betekent dat: 

- medewerkers beschikken over de juiste kennis en deskundigheid; 

- de provincie transparant is; 

- de provincie communiceert over de resultaten naar de betreffende doelgroep; 

- de provincie toegang heeft tot informatiesystemen met actuele en juiste data- 

en basisgegevens. 

 

Met de vaststelling van de Kwaliteitsverordening VTH hebben Provinciale Staten de 

landelijk opgestelde kwaliteitscriteria voor de uitvoering van VTH-taken op het team 

VTH van toepassing verklaart. Wij hebben in 2018 de personele bezetting en 

professionaliteit van het team afgestemd op deze kwaliteitscriteria. In paragraaf 3.1 is 

hierop al nader ingegaan. 

 

Een punt van aandacht blijft de beschikbaarheid van digitale systemen met de actuele 

en juiste data- en basisgegevens zowel voor vergunningverlening als ook voor 

toezicht en handhaving. Zo beschikt het team nog niet over voldoende adequate 

workflow systemen, waardoor processen nog niet op de meest efficiënte wijze worden 

doorlopen. Eind 2018 is er een oplossing in gang gezet voor het toezicht op de zwem- 

en badgelegenheden in Drenthe. Dit systeem kan worden gezien als pilot dat bij goed 

functioneren ook binnen de andere taken van VTH zal worden ingezet.  

 

Om de kwaliteit van de uitvoeringstaken binnen het team te behouden en te 

verbeteren worden in een vroegtijdig stadium ook andere teams binnen de provincie 

en externe partijen betrokken. Dit vergroot de kwaliteit en integraliteit van het product 

en draagt bij aan noodzakelijke afstemming en draagvlak voor genomen besluiten. 

Voor alle onderdelen van het team VTH hebben de medewerkers ook hun contacten 

met andere provincies en binnen het IPO. 

 

D. Verantwoordelijkheid waar deze hoort 

Wij nemen onze verantwoordelijkheden en werken binnen de kaders van de huidige 

wet- en regelgeving. Voor toezicht en handhaving handelen wij vanuit de 

beginselplicht tot handhaving. Wij benaderen bedrijven, instellingen en particulieren 
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vanuit het principe dat iedere partij vertrouwen moet verdienen. Dit principe geldt ook 

voor de provinciale vergunde werkzaamheden en die van medeoverheden. 

Daarnaast trekken wij waar het helpt en loont in onze werkzaamheden graag samen 

op met andere betrokken partijen, met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid. 

 

3.3 Kwaliteitsdoelstellingen VTH 

   

Op basis van de Kwaliteitsverordening VTH moeten Gedeputeerde Staten jaarlijks melding 

doen aan Provinciale Staten over de naleving van de kwaliteitscriteria. In paragraaf 3.1 

hebben wij met betrekking tot de formatie en kwaliteit van de medewerkers van het team VTH 

al aangegeven hoe zich deze verhoudt tot de kwaliteitscriteria. Daarnaast moeten wij voor een 

aantal andere elementen beoordelen of wij hiermee hebben voldaan aan de doelstellingen van 

de Kwaliteitsverordening VTH. Deze elementen zijn: 

 

A. de dienstverlening 

De manier waarop (in communicatie, snelheid en service) de organisatie met 

belanghebbenden (aanvragers, omgeving, klagers etc.) omgaat. 

Een overzicht van de manier van afhandeling van via het KCC bij het team 

binnengekomen telefoontjes is als bijlage van dit jaarverslag opgenomen. 

 

B. de uitvoeringskwaliteit 

De mate waarin een product voldoet aan de juridische doelen (zoals geformuleerd in 

de relevante wet- en regelgeving en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) 

en bijdraagt aan de omgevingsdoelen. Ook wel aangeduid als de inhoudelijke 

kwaliteit. 

Om de inhoudelijke kwaliteit van de geleverde producten te waarborgen vinden er bij 

het opstellen van de verschillende producten een aantal controlemomenten plaats. 

Alle opgestelde concept-besluiten worden, voordat deze worden aangeboden aan de 

teammanager, door een gekwalificeerde collega tegen gelezen. Met name de 

juridische kwaliteit wordt hier beoordeeld. Specifiek voor vergunningen en 

ontheffingen bestaat daarnaast een handhavingstoets. De toezichthouder beoordeelt 

of het opgestelde besluit (met name de bijbehorende voorschriften) ook in de praktijk 

handhaafbaar is. Hier ligt de nadruk op de technische kwaliteit van het besluit. Door 

deze twee toetsen wordt de kwaliteit van het genomen besluit voldoende 

gewaarborgd. Om deze procedures voldoende te borgen hebben wij dit vastgelegd in 

de procesbeschrijvingen van ons digitale systeem Docbase. Bij het doorlopen van het 

digitale proces komen de juridische check en de handhavingstoets als stappen aan de 

orde zodat deze niet kunnen worden overgeslagen. Ook gelden er werkafspraken dat 

vergunningen worden tegen gelezen. Deze afspraken zijn opgenomen in het 

Teamplan van VTH.  

 

C. Relatie met Begroting 2018  

 

  Speerpunt  Beleidsopgave    Taak VTH 

  Bereikbaar Drenthe 3.1 Bereikbaar Drenthe  Wet Luchtvaart 

    

3.6 Het beheren en onderhouden  POV, ligplaatsen 

van de vaarwegen op een  

afgesproken kwaliteitsniveau   
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Ruimtelijk Drenthe 4.2 Klimaatbestendig water-  Waterwet 

systeem voor landbouw, natuur  

en wonen 

 

4.3 Schoon grond- en   Wet hygiëne en 

oppervlakte water voor mens,   veiligheid badinrichtingen 

natuur, landbouw en    en zwemgelegenheden 

  drinkwatervoorziening       

 

4.3 Schoon grond- en   POV, Grondwater 

oppervlakte water voor mens,   -bescherming 

natuur, landbouw en  

drinkwatervoorziening   

 

5.2 In Drenthe behoud en   POV, Stiltegebieden 

verbetering van de milieu- en   

leefomgevingskwaliteit tot tenminste 

het niveau van de wettelijke  

milieueisen  

    

5.3 De bodem en ondergrond  Ontgrondingenwet 

worden zo beheerd en benut dat  

deze ook voor volgende generaties hun 

culturele, ecologische en economische 

kracht behouden     

 

Energiek Drenthe 7.2 Natuurlijk Platteland;   Wet natuurbescherming 

Biodiversiteit versterken met  

economisch perspectief   

 

7.2 Natuurlijk Platteland;   POV, Vaarverbod 

Biodiversiteit versterken met   Drentsche Aa 

economisch perspectief        

 

 

 

D. Verwerking persoonsgegevens 

Binnen het team VTH worden op verschillende manieren persoonsgegevens 

vastgelegd en verstrekt als dit noodzakelijk is. Op de opslag en verwerking van deze 

persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van 

toepassing. Dit betekent dat wij uiterst zorgvuldig moeten omgaan met het vastleggen 

en verspreiden van deze persoonsgegevens. Bij natuurlijke personen worden alleen 

de locatiegegevens (adres, woonplaats, coördinaten, kadastrale gegevens) 

opgevraagd voor zover dat nodig is voor het beoordelen van de aanvraag. Bij 

publicatie van besluiten of verstrekken van openbare informatie aan derden worden 

de persoonsgegevens niet verstrekt. Veelal betekent dit dat deze gegevens in de 

betrokken documenten actief onleesbaar gemaakt moeten worden (anonimiseren). 

Binnen het team worden persoonsgegevens in de volgende digitale systemen 

opgeslagen: 

- Docbase (gedigitaliseerd archiefsysteem) 
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- Toezichtloket (digitale applicatie op smartphone of tablet om toezichtbezoeken 

te rapporteren) 

- Digitale checklisten (digitaal systeem voor toezicht zwemgelegenheden) 

- BOL (digitaal systeem voor het vastleggen van bodemenergiesystemen)   

Alle systemen zijn door het team Informatie en Automatisering (I&A) gecheckt met 

betrekking tot de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Alle systemen 

voldoen hieraan. Ook is er binnen de provincie Drenthe een coördinator voor de Avg 

die ons hierin adviseert en waar nodig ondersteunt.  

 

3.4 Coördinatie 

 
In 2018 heeft de samenwerking met de groene handhavingspartners plaatsgevonden aan de 

hand van een zogeheten handhavingskalender. Op die wijze zijn de door de diverse partners 

vastgestelde prioriteiten opgepakt op de meest relevante momenten in het jaar. Het gaat dan 

om visserijcontroles, toezicht op loslopende honden, de Boswet, ongewenst gedrag rondom 

recreatieplassen, etc.  

 

Daarnaast bestaat er binnen de provincie een Offroad Team Drenthe. Dit team is een 

samenwerking tussen alle groene partners die toezicht houden in natuurgebieden, zoals SBB, 

Stichting het Drentse landschap, Natuurmonumenten, politie en provincie Drenthe waarbij 

gebruik wordt gemaakt van offroad motoren. Regelmatig, in de maanden oktober tot en met 

april, worden controles gehouden op illegale activiteiten in het buitengebied, waarbij de 

hoofdzaak ligt bij het buiten de wegen en paden crossen met motoren in natuurgebieden. 

Buiten deze periode treedt het team op bij klachten. 

 

Bij de grijze partners loopt de samenwerking vooral via de RUD Drenthe.  

In het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg VTH wordt de gemeenschappelijk inzet afgesproken en 

de resultaten besproken. Dit Bestuurlijk Overleg wordt ambtelijk voorbereid met alle partners. 

Deze partners zijn de terrein beherende organisaties, de RUD Drenthe, de waterschappen, de 

gemeenten, politie en OM. 

 

Ook vindt er binnen onze organisatie op bestuurlijk niveau een gecoördineerd overleg plaats 

op het vlak van de VTH-taken voor zowel de provinciale uitvoering als ook de uitvoering door 

de RUD. Hiertoe is er 1 keer per twee weken een gezamenlijk POHO met de gedeputeerde 

belast met de vergunningverlening en de gedeputeerde belast met het toezicht en de 

handhaving.  

 

3.5 Bereikbaarheid 

 
De provincie is tijdens kantooruren bereikbaar via het Klantcontactcentrum (KCC). Het KCC 

neemt het telefoontje in ontvangst en zal dit afhandelen op basis van de door ons 

aangeleverde algemene informatie. Is dit niet mogelijk, dan wordt het telefoontje 

doorgeschakeld naar de betreffende medewerker. Mocht deze de oproep niet kunnen 

beantwoorden dan ontvangt de medewerker, van het KCC een terugbelverzoek. Van de 

medewerker wordt verwacht dat hij of zij binnen drie werkdagen het terugbelverzoek 

afhandelt.       

 

Daarnaast beschikt de provincie Drenthe over een Meldpunt Milieuklachten. Bij dit meldpunt 

kunnen telefonisch klachten over bijvoorbeeld water- en bodemverontreiniging, 

afvalstortingen, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast 
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worden gemeld. Het Meldpunt Milieuklachten is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch 

bereikbaar. Het meldpunt neemt de klacht aan en draagt deze over aan het betreffende 

bevoegde gezag. 

 

Naast het doen van een telefonische melding bestaat ook de mogelijkheid een klacht 

schriftelijk te melden. Op de website van de provincie Drenthe is een digitaal klachtenformulier 

opgenomen. 
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4. Overzicht uren en activiteiten team VTH 
 
 

4.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk leggen wij verantwoording af over de uitvoering van onze VTH-taken zoals wij 

deze hebben opgenomen in het ‘Uitvoeringsprogramma VTH 2018’. In dit in 2017 

vastgestelde uitvoeringsprogramma zijn de VTH-taken beschreven en zijn de uren en uit te 

voeren activiteiten voor 2018 gepland. In paragraaf 3.2 hebben wij al aangegeven wat in het 

uitvoeringsprogramma is opgenomen. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld. 

Wij hebben onze verantwoording als volgt opgebouwd. 

In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op het onderdeel vergunningverlening. Hierbij wordt een 

verschil gemaakt tussen de besteedde uren en uitgevoerde activiteiten. Onder activiteiten 

vallen verschillende handelingen: bijvoorbeeld het verlenen/afwijzen van een ontheffing of 

vergunning, het afdoen van een melding, het buiten behandeling stellen van een aanvraag of 

het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB). 

In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op het onderdeel toezicht en handhaving. Ook hier wordt 

verschil gemaakt tussen de besteedde uren en de uitgevoerde activiteiten. Onder deze 

activiteiten vallen onder andere het uitvoeren van een bedrijfscontrole, het afdoen van een 

klacht of melding of het opmaken van een proces verbaal.  

In de twee paragrafen zijn wij per onderdeel ingegaan op de meest in het oog springende 

verschillen tussen de planning en daadwerkelijke uitvoering. 

De ondersteuning wettelijk taken (OWT) levert een belangrijke bijdrage aan uitvoering van de 

diverse activiteiten. De uren die zij binnen het team hebben besteed zijn niet apart benoemd 

maar opgenomen in de totaaloverzichten bij vergunningverlening en toezicht en handhaving. 

Dit geldt tevens voor de juridische taken die in het kader van de vergunningverlening dan wel 

het toezicht en de handhaving zijn verricht.  
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4.2 Vergunningverlening  

 
 

 

Uren 

    

 Gepland Werkelijk Verschil % 

Wet natuurbescherming     

1. Soortenbescherming 3660 4418 758 21% 

2. Houtopstanden 490 591 101 21% 

3. Gebiedsbescherming 5020 5539 519 10% 

Waterwet 1150 724 -426 -37% 

Whvbz 700 134 -566 -81% 

Ontgrondingen 1900 818 -1082 -57% 

POV 100 218 118 118% 

Wet luchtvaart 100 132 32 32% 

     

Totaal 13120 12574 -546 -4% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergunningverlening kenmerkt zich door het feit dat ze op verzoek van een aanvrager worden 

geleverd. Dit betekent dat wanneer minder vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd 

dan wij vooraf hebben ingeschat, het aantal aanvragen achterblijft en ook het aantal verleende 

vergunningen en ontheffingen achterblijft. Daarnaast speelt uiteraard ook de aard en omvang 

van de aan te vragen activiteit een rol bij de tijdsbesteding. Een complexe aanvraag zal meer 

tijd vergen dan een simpele aanvraag. Hier kunnen wij niet op sturen. Alleen voor de 

ambtshalve aanpassing van vergunningen kan een planning worden gemaakt.  

 

In zijn totaliteit heeft het team VTH in 2018 4% minder uren besteed aan vergunningverlening 

en 28% minder activiteiten uitgevoerd dan vooraf is ingeschat. Dit is te verklaren doordat het 

verwachtte aantal vergunningaanvragen is achtergebleven bij de planning. Bij de uitvoering 

van de Wet natuurbescherming zijn meer uren besteed voor minder activiteiten. Dit is te 

verklaren doordat er bij de voorbereiding van de besluiten voor soortenbescherming en 

Activiteiten     

 Gepland Werkelijk Verschil % 

Wet natuurbescherming     

1. Soortenbescherming 163 138 -25 -15% 

2. Houtopstanden 175 116 -59 -34% 

3. Gebiedsbescherming 235 158 -77 -33% 

Waterwet 9 1 -8 -89% 

Whvbz 13 16 3 23% 

Ontgrondingen 20 13 -7 -35% 

POV 3 3 0 0% 

Wet luchtvaart 1 1 0 0% 

     

Totaal 619 446 -173 -28% 
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houtopstanden meer tijd nodig is geweest voor vooroverleg en externe overleggen. De 

externe overleggen waren voornamelijk met gemeenten om hun bij te praten over de nieuwe 

regelgeving die van toepassing is. In 2018 bleek bij gemeenten nog veel onbekendheid te zijn 

met deze nieuwe regels. Voor het onderdeel gebiedsbescherming wordt het verschil met 

name veroorzaakt door het feit dat in 2018 meer complexe vergunningen zijn verleend die per 

geval meer uren hebben gekost. Het verschil tussen de geplande uren en de uitgevoerde 

activiteiten bij de Whvbz is met name veroorzaakt door een verkeerde (te hoge) inschatting 

van de geplande uren in 2018. In de planning voor 2019 is dit aangepast. 

 

 

4.3 Toezicht en handhaving 
 

 

Uren     

 Gepland Werkelijk Verschil % 

Wet natuurbescherming     

1. Soortenbescherming 1790 2580 790 44% 

2. Houtopstanden 1150 1476 326 28% 

3. Gebiedsbescherming 1550 2076 526 34% 

Waterwet 1770 739 -1031 -58% 

Whvbz 3530 2592 -938 -27% 

Ontgrondingen 1080 398 -682 -63% 

POV 400 449 49 12% 

     

Totaal 11270 10310 -960 -9% 

 
Activiteiten     

 Gepland Werkelijk Verschil % 

Wet natuurbescherming     

1. Soortenbescherming 71 247 176 248% 

2. Houtopstanden 175 269 94 54% 

3. Gebiedsbescherming 310 208 -102 -33% 

Waterwet 51 9 -42 -82% 

Whvbz 375 626 251 67% 

Ontgrondingen 98 55 -43 -44% 

POV 38 18 -20 -53% 

     

Totaal 1118 1432 314 28% 

 
Toezicht en handhaving vindt zowel plaats op verleende vergunningen, ontheffingen of 

ontvangen meldingen als ook op het uitvoeren van illegale activiteiten. Deze laatste categorie 

laat zich moeilijker sturen. Wij zijn hier doorgaans afhankelijk van meldingen van derden of 

eigen constateringen tijdens gebiedscontroles. Wel is de verwachting dat bij een intensiever 

toezicht het aantal geconstateerde illegale activiteiten zal gaan toenemen. 
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In 2018 zijn er 9% minder uren besteed aan toezicht en handhaving dan gepland. In de eerste 

tabel is te zien dat er met name minder uren zijn besteed aan de Waterwet en de 

Ontgrondingenwet. Er zijn meer uren besteed aan de uitvoering van het onderdelen 

soortenbescherming en houtopstanden van de Wet Natuurbescherming. In 2018 is hier ook 

een bewuste keuze voor gemaakt, aangezien op deze onderdelen ook bestuurlijke prioriteit 

lag. De prioriteit is hierdoor verschoven om meer toezicht en handhaving te zetten op deze 

onderdelen. Daarnaast is bij deze onderdelen ook meer tijd besteed aan de juridische 

ondersteuning als gevolg van meer ingediende bezwaren en zienswijzen.  

 

Voor de uitvoering van de Whvbz speelt dat de er in 2018 meer tijd is besteed aan scholing en 

ontwikkeling van de medewerkers dan vooraf gepland. Ook is er veel tijd gaan zitten aan IPO-

bijeenkomsten, om de regels met betrekking tot zwemwater en zwemplassen goed in de 

Omgevingswet te krijgen.  De toename van het aantal activiteiten wordt voornamelijk 

veroorzaakt door dat er meer klachten zijn ontvangen en afgehandeld dan verwacht.     

 

Ook is er minder controle uitgevoerd op basis van de Waterwet doordat hier geen nieuwe 

vergunningen zijn verleend. Een onderdeel van de Waterwet zijn ook de vergunningen voor 

open bodemenergiesystemen. De feitelijke controle op deze systemen is in 2018 op een laag 

pitje gekomen omdat er veel tijd is gestoken in het actualiseren van het vergunningenbestand. 

In 2019 zullen de opgelopen achterstanden worden ingehaald. Daarnaast zijn in 2018 geen 

aanvragen voor nieuwe installaties binnengekomen. 

 

4.4 Conclusie 

 

Voor de verschillen in de bestede en geplande uren en activiteiten zoals opgenomen in de 

tabellen is over het algemeen een goede verklaring te geven. Daarnaast hebben wij in het 

Uitvoeringsprogramma VTH 2018 voor de eerste keer op een programmatische wijze onze 

werkzaamheden beschreven. We hebben gemerkt dat bij het opstellen van het 

Uitvoeringsprogramma VTH 2018 de aantallen van de geplande uren en activiteiten niet altijd 

even accuraat zijn gebleken. In het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 is dit bijgesteld. 

Daarnaast is het maken van een inschatting van bestede uren per uit te voeren activiteit niet 

eenvoudig. Dit komt doordat we hebben te maken met de uitvoering van diverse activiteiten. 

Deze lopen van eenvoudig tot zeer complex. De complexiteit kan lang niet altijd worden 

voorzien. Ook hebben we te maken met een aantal vooraf moeilijk in te schatten variabelen: 

aantal en aard van vergunningaanvragen, illegale activiteiten en meldingen en klachten 

burgers. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor verzoeken op basis van de Wet openbaarheid bestuur 

(WOB). Deze leggen een behoorlijk beslag op de binnen het team beschikbare uren omdat de 

organisatie heeft bepaald dat deze verzoeken door de lijn worden afgedaan. Tot slot bevat het 

dossier Wet natuurbescherming een aantal onderdelen (faunabeheer en soortenbescherming) 

die heeft geleid tot groot aantal bezwaar- en beroepszaken. Dit heeft gezorgd voor extra inzet 

van uren. 

 

Wij hebben in oktober/november 2018 het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 opgesteld. Bij het 

opstellen van dit uitvoeringprogramma hebben we zoveel als mogelijk rekening gehouden met 

en geleerd van de ervaringen van het uitvoeringsprogramma over 2018.  We hopen daarmee 

voor het uitvoeringsjaar 2019 een nog beter en realistischer uitvoeringsprogramma te hebben 

opgesteld. 
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Jaarverslag Brzo Noord 2018 BO/HP 1 
 

Uitvoering VTH Noord Nederland Brzo+, status overzicht 2018 

Inleiding 

In het werkprogramma Brzo+ 2018 (18 januari 2018) zijn de ambities, doelstellingen en speerpunten 
benoemd voor het jaar 2018. Voorliggend verslag gaat over de uitvoering en behaalde resultaten 
hiervan.  
Naast de uitvoering van de taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de 
Brzo+ bedrijven stond 2018 in het teken van de transitie naar Brzo Noord. Daarnaast is het team 
betrokken bij verschillende landelijk projecten op het gebied van verbetering en versterking op het 
gebied van de uitvoering van de Brzo taken. 
 
In 2018 is zoals hier boven al genoemd gewerkt aan de vorming van Brzo Noord, de medewerkers 
van de verschillende omgevingsdiensten zijn steeds verder geïntegreerd in het team Brzo Noord. Dit 
betekent één team, voor drie opdrachtgevers. 
 
In het voorliggende verslag wordt de voortgang van het gestelde in het werkprogramma 2018 
weergegeven. Als bijlagen bij dit jaarverslag zijn de cijfermatige overzichten toegevoegd.  
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1 Brzo transitie Noord 

 
In 2018 is door gewerkt aan de verbetering van de verantwoording over de kwaliteit en de verdere 
uniformering van de werkwijze. De verbetering van de verantwoording over de kwaliteit van de 
uitvoering van de VTH-taken is als actiepunt meegenomen in het projectplan "Samenwerking, 
Uniformering en Kwaliteitsborging" (SUK). Sluitstuk daarvan is de Transitie Brzo Noord die in de 
tweede helft van 2018 is opgepakt en per 2019 is geïmplementeerd. De Brzo taken worden daarbij 
vanuit de drie bevoegde gezagen eenduidig bij de ODG belegd als Brzo omgevingsdienst voor Noord-
Nederland (conform het Besluit omgevingsrecht). Bij de uitvoering van de Brzo taken werkt de ODG 
op onderdelen samen met FUMO en de RUDD. 
 
Basis voor de taakinvulling in Brzo-Noord is de uitkomst van het project Noordelijke Maat. Deze is 
gestart in 2017 om opvolging te geven aan de aanbeveling van de Noordelijke Rekenkamer om te 
streven naar een gezamenlijke maat voor het uitvoerings- en kwaliteitsniveau bij majeure 
risicobedrijven. In de Noordelijke Maat zijn (gezamenlijke) normen opgenomen voor de VTH taken 
die betrekking hebben op Brzo en Rie-4 bedrijven. Daarmee is het een (gedragen) maatstaf voor de 
taakuitvoering. In 2018 hebben de bevoegde gezagen allen ingestemd met de Noordelijke Maat.  
Dit was ook het laatste nog lopende deel van het project SUK. Eind 2018 is in de stuurgroep SUK 
vastgesteld dat het project is afgerond. In 2019 zal de formele afronding in een bevoegde gezagen 
overleg vorm krijgen. 
 
De Brzo transitie is op 1 januari 2019 een feit. Daarmee zijn nog niet alle openstaande actiepunten 
voor de transitie gereed. De nog openstaande punten worden in 2019 verder gerealiseerd. Hiermee 
wordt vorm gegeven aan een organisatie waarin eenduidig gewerkt wordt en de 
eindverantwoordelijkheid duidelijk is. 
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2 Brzo-Noord toezicht en handhaving 

 

2.1 Monitoring van de fase onderzoeken hoogdrempelige bedrijven in relatie tot 

aardbevingen. (Groningen) 
In opdracht van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen heeft de Omgevingsdienst 
Groningen samen met de Veiligheidsregio Groningen en Inspectie SZW aandacht besteden aan de 
effecten van aardbevingen op de externe veiligheid bij Brzo/RIE4-installaties. 
De oorspronkelijke planning van de NCG was dat in het eerste half jaar van 2017 de Loss of 
Containment (LoC) toetsen zouden zijn uitgevoerd. Immers, deze LoC toets zou een snelle methode 
zijn om inzicht te krijgen of maatregelen nodig zijn om een installatie aardbevingsbestendig te laten 
zijn. De stand van zaken in 2018 is dat lang niet alle bedrijven de LoC toets heeft afgerond. In 2018 
hebben we geen bezoeken kunnen plannen voor het bekijken/beoordelen van een LoC rapportage 
omdat van de 13 Brzo bedrijven met prio 1 waarvoor de provincie Groningen het bevoegd gezag is er 
nog alle bedrijven de LoC toets heeft afgerond. In 2019 zal dat naar verwachting wel het geval zijn en 
kan het project een vervolg krijgen. 

 

2.2 Masterplan Brandveiligheid Emmtec-terrein Emmen (Drenthe)  
Brandveiligheid EIBP terrein Emmen  

De brandveiligheid van een gebouw wordt enerzijds bepaald door bouwkundige kenmerken en 
anderzijds door het gebruik ervan. De prestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 stuiten door de 
historische inrichting van de gebouwen voor de procesindustrie vrijwel altijd op praktische, financiële 
of technische bezwaren. In de meeste gevallen zullen de bedrijven maatregelen en voorzieningen 
moeten formuleren die door het bevoegd gezag op gelijkwaardigheid zijn beoordeeld. Voor het EIBP-
terrein zijn hierover afspraken vastgelegd in een Masterplan Brandveiligheid.  
Dit heeft op basis van mogelijke incidentscenario’s geleid tot een inventarisatie van de gelijkwaardige 
maatregelen. Het gaat hierbij in totaal om honderden benodigde aanpassingen (met name 
bouwkundig en brandtechnisch). 
Het toezicht op de uitvoering van de maatregelen wordt uitgevoerd door de afdeling bouwtoezicht 
van de gemeente Emmen en de Veiligheidsregio Drenthe als adviseurs van de ODG.  
Er is in 2018 verdergaande handhaving ingezet en er zijn dwangsommen verbeurd. Enkele keren 
heeft er met betrokken bedrijven een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot 
afspraken over verbetering van de communicatie en tot nieuwe planningen van de te nemen 
maatregelen die als bijlage bij een nieuwe last onder dwangsom zullen worden gevoegd. In een enkel 
geval leidt een voorgeschreven onderzoek (bv. constructieberekeningen, 
uitgangspuntendocumenten) alsnog tot een aanvullende maatregel. 
Alles is er op gericht om de verbetermaatregelen in 2023 af te ronden. 

 

2.3 Brandveiligheid bedrijven in Fryslân. (Fryslân) 
Het toezicht op brandveiligheid is als aandachtspunt in het Friese VTH-programma 2017 opgenomen, 
vanwege onvoldoende inzicht in de naleving van de brandveiligheidsregels uit het Bouwbesluit 
(bestaande bouw). Daarom heeft de Veiligheidsregio Fryslân, onderdeel Brandweer Fryslân, in 
opdracht van provincie Fryslân een nulmeting brandveiligheid uitgevoerd bij de inrichtingen die 
onder het Wabo-bevoegd gezag van de provincie vallen. Alle provinciale inrichtingen zijn onderzocht 
(ook de Brzo- bedrijven). Per bedrijf is een individueel rapport opgesteld van de 
inventarisatieresultaten. In een Eindrapportage is een beeld van de totaalresultaten opgenomen. Een 
aantal bedrijven scoort voldoende op alle fronten; omgekeerd scoren een aantal bedrijven op alle 
aspecten onvoldoende. De Brzo bedrijven scoren beter dan de overige bedrijven. Brandweer Fryslân 
heeft aanbevolen om bij zo’n 2/3 van de bedrijven nader onderzoek of een controle uit te voeren, 
specifiek gericht op brandveiligheid en bij de overige inrichtingen de nulmeting mee te nemen in het 
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reguliere toezicht. Middels een inhaalslag toezicht brandveiligheid in samenwerking met de ODG is 
hier vorm aan gegeven. Dit is gebeurd door een gefaseerde aanpak. Twee prio-1 (Brzo)bedrijven in 
Fryslân zijn in 2018 geïnspecteerd, er is ook gestart met de prio-2 (Brzo) bedrijven en dit project krijgt 
in 2019 een vervolg.  
   

2.4 Melding en afhandeling ongewone voorvallen. (Fryslân) 
Bij een melding van een ongewoon voorval bij/door een bedrijf dient dit op een uniforme wijze te 
worden afgehandeld. Een onderdeel hiervan is dat het bevoegd gezag op een juiste manier wordt 
geïnformeerd. Voor het afhandelen van deze meldingen is een protocol geschreven voor Noord. 
In 2018 is vorm gegeven aan het informeren van de provincie Fryslân over overtredingen en 
ongewone voorvallen bij de Brzo bedrijven. De provincie wordt onverwijld geïnformeerd bij het 
vaststellen van een Categorie 1 en 2 overtreding bij Brzo inspecties. Daarnaast wordt de provincie 
geïnformeerde bij bijzondere situaties bij bedrijven, zoals ongewone voorvallen met emissies van 
gevaarlijke stoffen e.d. De teamleider van Brzo Noord neemt tweemaandelijks deel aan het PoHO 
overleg om casussen toe te lichten. 
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3 Uitvoering van toezicht en handhaving  

 

3.1 Brzo 

3.1.1 Het Brzo toezicht wordt planmatig en systematisch uitgevoerd 

De voorbereiding en de uitvoering van het Brzo toezicht en handhaving is uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 13 Brzo 2015. De gegevens van de inspecties zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke 
Inspectie Ruimte (GIR) en uit dit systeem wordt gebruikt om gegevens te genereren voor de "Staat 
van de Veiligheid". 
 

3.1.2 Routinematige inspecties Brzo 

Bij 40 Brzo bedrijven zijn in 2018 één of meerdere Brzo inspecties uitgevoerd (aangekondigd en 
onaangekondigd zijn dit 46 inspecties). Een drietal Gasunie Transport stations zijn niet geïnspecteerd. 
In overleg met het bevoegd gezag is hier de bezoekfrequentie aangepast. Dit zijn alle laagdrempelige 
bedrijven waarbij aan de wettelijke eis van een frequentie van 1 x per drie jaar wordt voldaan. Zowel 
in Fryslân als in Drenthe is één inrichting nog niet in werking en in Groningen is North Refinery niet in 
het kader van het Brzo bezocht, dit is projectmatig opgepakt. 

 

Provincie Groningen: 
26 Brzo inrichtingen zijn geïnspecteerd. North Refinery is meegenomen in het NRD project. De 
Gasunie Transportstations in Grijpskerk en Spijk zijn in 2018 niet in het kader van het Brzo 
geïnspecteerd.  
Bij 10 bedrijven zijn er (in totaal) 26 overtredingen (cat.2 en cat.3) geconstateerd. ISZW doet in 15 
gevallen de handhaving, de VR Groningen in 2 gevallen, RWS in 1 geval en het bevoegd gezag Wabo 
in 8 gevallen. 

 

Provincie Fryslân: 
10 Brzo inrichtingen zijn geïnspecteerd. Het Gasunie Transportstations in Aldeboarn is in 2018 niet in 
het kader van het Brzo geïnspecteerd.  
Bij 3 bedrijven zijn er (in totaal) 4 overtredingen (cat.2 en cat.3) geconstateerd. Het bevoegd gezag 
Wabo heeft in 3 gevallen een handhavingstraject ingezet, ISZW in 1 geval. Bij 1 inspectie is de 
procedure nog niet afgerond, maar vooralsnog zijn hier geen overtredingen geconstateerd. De Brzo 
inspectie bij Wenau is afgebroken omdat de installaties en opslagen die Wenau onder het regime van 
het Brzo laten vallen nog niet zijn gerealiseerd. 

 

Provincie Drenthe: 
4 Brzo inrichtingen zijn geïnspecteerd. BGA is nog niet in werking. Bij één bedrijf zijn er 3 
overtredingen (cat.2 ) geconstateerd. Het bevoegd gezag Wabo heeft in 1 geval een 
handhavingstraject ingezet, ISZW bij de 2 overige overtredingen. 

 

3.1.3 Onaangekondigde inspecties 

Bij bedrijven waar de inspecteurs het noodzakelijk achten onaangekondigde inspecties uit te voeren 
worden deze inspecties zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan. In 2018 zijn er in Noord 7 
onaangekondigde Brzo inspecties uitgevoerd, dit is 15%. 
 

3.1.4 Niet routinematige inspecties 

Mocht er aanleiding zijn door ernstige klachten, ernstige ongevallen en bijna-ongevallen, incidenten 
en gevallen van niet-naleving zijn er zo spoedig mogelijk niet-routinematige inspecties uitgevoerd om 
onderzoek te doen. Dit is het geval geweest bij één bedrijf in Fryslân en drie in Groningen. 
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3.1.5 Kritische prestatie-indicatoren 2018 voor Brzo inspecties 

In de landelijke werkwijzer Brzo zijn diverse landelijke afspraken opgenomen. Deze afspraken zijn dat 
alle geplande inspecties worden uitgevoerd. De inspectieagenda minimaal 4 weken voorafgaand aan 
de inspectie verzonden moet zijn naar het bedrijf. Het inspectierapport uiterlijk 4 maanden na afloop 
van de inspectie aan het bedrijf moet zijn verzonden. Binnen Noord is gestreefd om dit binnen 10 
weken te doen. 
Voor Regio Noord waren de doelstellingen als volgt: 
• 90 % van alle inspectieagenda's minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van de  
 inspectie worden verzonden; 
• 90 % van de inspectierapporten uiterlijk binnen 10 weken worden verzonden aan het 

desbetreffende bedrijf; 
• 100% van de geplande inspecties worden uitgevoerd, met een vooroverleg en nabespreking, 
volgens de werkwijzer Brzo 2015.  
Alle geplande Brzo inspecties zijn uitgevoerd, in, totaal 46 Brzo inspecties. 
In Noord zijn er 7 (solo) onaangekondigde inspecties uitgevoerd, hier hoeft geen agenda verzonden 
te worden. Bij de 39 overige inspecties is de agenda in 5 gevallen niet uiterlijk 4 weken voorafgaand 
aan de inspectie verstuurd, dit is 13%. De rapportage is in 9 van de 46 gevallen niet binnen 10 weken 
verzonden aan het bedrijf, dit is 20%. De oorzaak van vertraging is ziekte en vakanties. Deze score 
over 2018 kan nog iets veranderen, niet alle procedures zijn afgerond. In 1 geval  (Groningen) is de 
rapportage niet binnen de termijn van 4 maanden verstuurd, ook hier was ziekte en vakantie de 
oorzaak van de overschrijding. 
 

3.2 Wabo 

3.2.1 Wabo inspecties 

In Noord is bij het groot deel van de Brzo+ bedrijven twee Wabo inspecties uitgevoerd. Dit conform 
de uitkomst van de risico analyses. Niet alle inspecties zijn afgerond, er kunnen nog (kleine) 
wijzigingen optreden. In totaal zijn in Noord alle bedrijven op het gebied van Wabo geïnspecteerd. Er 
zijn bij 61 bedrijven 105 Wabo inspecties uitgevoerd (exclusief North Refinery in Groningen). Hiervan 
zijn 8 onaangekondigd uitgevoerd. Er zijn in totaal bij 27 bedrijven 38 overtredingen geconstateerd. 
Door 29 bedrijven zijn er 81 ongewone voorvallen gemeld (ESD in Groningen niet meegerekend). Er 
zijn over 5 bedrijven 9 klachten ontvangen. In 2018 zijn 9 (2e) Wabo inspecties niet uitgevoerd, dit 
omdat de inzet van de inspecteurs nodig was bij andere toezicht activiteiten. Deze inzet vond plaats 
bij twee bedrijven in Groningen, twee in Fryslân en één in Drenthe.  In de tabel hieronder is 
aangegeven hoeveel inspecties niet zijn uitgevoerd en waar de extra inzet is geweest.  
 

Overzicht van niet en extra uitgevoerde Wabo inspecties 

Provincie Groningen 

Niet uitgevoerd 6 inspecties Extra uitgevoerd 6 inspecties 

Provincie Fryslân 

Niet uitgevoerd 2 inspecties Extra uitgevoerd  4 inspecties 

Provincie Drenthe 

Niet uitgevoerd 1 inspectie Extra uitgevoerd 3 inspecties i.v.m. Bouwbesluit 

 

Totaal niet uitgevoerde geplande inspecties; 9 stuks, extra uitgevoerde inspecties; 10 stuks en 3 keer 

extra inzet in Drenthe i.v.m. inzet op inspecties Bouwbesluit. 
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Provincie Groningen: 
Alle 39 Brzo+ (Brzo en RIE-4) inrichtingen zijn geïnspecteerd. North Refinery is wekelijks diverse keren 
geïnspecteerd. Pharma DFE is meegenomen met de inspecties bij Avebe Foxhol. In totaal zijn er 61 
preventieve Wabo inspecties uitgevoerd, exclusief de inspecties bij North Refinery en ESD. North 
Refinery is 30 keer bezocht en ESD is 6 keer bezocht. Bij 15 bedrijven zijn er (in totaal) 21 
overtredingen geconstateerd. Door 22 bedrijven zijn er (in totaal) 60 ongewone voorvallen gemeld. 
(ESD niet meegerekend, hier zijn 145 meldingen gedaan). Over 4 bedrijven zijn (in totaal) 8 klachten 
binnengekomen. (ESD niet meegerekend, hier zijn 84 klachten over binnengekomen). 
 
Provincie Fryslân: 
Alle 11 Brzo inrichtingen zijn geïnspecteerd. In totaal zijn er 21 preventieve Wabo inspecties 
uitgevoerd. Bij 7 bedrijven zijn er (in totaal) 11 overtredingen geconstateerd. Door 3 bedrijven zijn er 
(in totaal) 6 ongewone voorvallen gemeld. Er zijn geen klachten binnengekomen.  
 
Provincie Drenthe: 
Alle 11 Brzo+ (Brzo en RIE-4) inrichtingen zijn geïnspecteerd. BGA is wel vergund, maar nog niet in 
werking. In totaal zijn er 20 preventieve Wabo inspecties uitgevoerd, hierbij zijn ook de inspecties op 
het bouwbesluit meegenomen. Deze zijn als 1 inspectie meegeteld. Bij 5 bedrijven zijn er 6 
overtredingen geconstateerd, 4 overtredingen op het bouwbesluit, 1 op de brandveiligheid en 1 op 
milieu. Door 4 bedrijven zijn er 15 ongewone voorvallen gemeld. Er is 1 klacht binnengekomen. 

 

3.2.2 Onaangekondigde inspecties (Wabo) 

Naast reguliere onaangekondigde inspecties zijn er op 30 november zijn in totaal 9 bedrijven 
onaangekondigd, buiten de kantooruren, bezocht. Dit in samenwerking met de Veiligheidsregio 
Groningen. Dit waren Wabo inspecties; 8 in Groningen en 1 in Friesland.  

 

3.3 Toezicht algemeen 

3.3.1 Signaal toezicht 

Mocht een inspecteur waarnemingen doen die voor een andere inspecteur of inspectiedienst van 
belang zijn wordt dit doorgegeven.  

 

3.3.2 Afgestemd toezicht 

De toezichthouder namens het bevoegd gezag is aanspreekpunt voor het bedrijf en tevens de 
coördinerende toezichthouder. Per bedrijf wordt een integraal toezichtplan gemaakt. Bij de Brzo 
inspecties is er sprake van verregaande afstemming. Bij de Wabo wordt er afgestemd met andere 
inspectiediensten, zoals ILenT. Verder wordt er intern ook afgestemd bijvoorbeeld met de 
bouwinspecteurs, vergunningverleners en adviseurs. 
 

3.3.3 Handhaving 

De landelijke handhaving strategieën worden gevolgd. Er zijn afspraken gemaakt met het OM over 
informatie uitwisseling. De afspraken met het OM en de politie zijn verder uitgewerkt. Er is een Brzo 
BOA aangesteld in Brzo Noord die contact heeft met de politie en het Functioneel Parket. In het 
afgelopen jaar is het informatiesysteem LOS nog niet zodanig gevuld dat een overzicht van verzonden 
VLOD's en LOD's kan worden gegenereerd. Uit navraag bij de inspecteurs is het onderstaande 
overzicht verkregen. De begunstigingstijd van een VLOD kan relatief lang duren.  De overtreding is 
dan wel ongedaan gemaakt, maar de VLOD blijft in stand. 
In Noord zijn naar aanleiding van het Brzo toezicht 12 VLOD's opgelegd. Er is 1 LOD opgelegd. Voor 
het Wabo toezicht zijn er in Noord 23 VLOD's opgelegd, ook hier is 1 LOD opgelegd. 
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3.3.4 Meldgedrag van bedrijven van ongewone voorvallen 

Bij de inspecties is gekeken of er ongewone voorvallen hebben plaatsgevonden en of die op de juiste 
manier zijn gemeld en afgehandeld. Daarnaast worden de ongewone voorvallen gemeld aan IL&T. 
Indien er een ongewoon voorval wordt gemeld bij een Brzo/RIE-4 inrichting wordt altijd de Brzo 
achtervang geïnformeerd door de 1e lijns piket medewerker. Hier wordt informatie uitgewisseld en 
indien noodzakelijk gaat ook de Brzo achtervang ter plaatse. In 2018 is de Brzo achtervang circa 10 
keer ter plaatse geweest.  
 

3.3.5 Administratief toezicht 

Voor 29 inrichtingen in Noord zijn de Elektronische milieujaarverslagen (E-MJV's) beoordeeld.   

In Groningen 18, in Fryslân 4 en in Drenthe 7 E-MJV's.  
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4 Brzo Noord vergunningverlening 

 

4.1 Opleidingen 
Eén vergunningverlener volgt nog de opleiding om te voldoen aan de kwaliteitscriteria. De overige 
vergunningverleners voldoen aan de kwaliteitscriteria. Door een personeelstekort en hoge werkdruk 
is er in 2018 in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van inhuur ook op Brzo dossiers. De inhuur 
heeft daarbij het werk uitgevoerd onder supervisie van een gekwalificeerde medewerker.  
 

4.2 Bedrijvenverdeling en kwaliteitscriteria 
In 2018 hebben alle ingezette vergunningverleners voldoende uren besteed aan relevante projecten 
om te blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria. ("Vlieguren" norm) 
 

4.3 Vergunningverlening 

4.3.1 algemeen 

Voor de vergunningverlening stond in het werkprogramma 2018 een aantal aandachtspunten.  
Uit het landelijke kwaliteitsregister volgt dat Brzo-vergunningverleners zich 1/3 van hun werktijd 
bezig moeten houden met activiteiten op het vlak van vergunningverlening bij bedrijven vallende 
onder het Brzo en/of RIE-4 om aan de noodzakelijke vlieguren te komen. 
Per volledige fte komt dit neer op een tijdsbesteding van ca 500 uur. Daarnaast moet er nog eens 
circa 500 uur worden besteed aan complexe procesindustrie.  
Door alle vergunningverleners is het benodigde aantal uren gehaald. 
 

Daarnaast is in het werkprogramma opgenomen:  

Voor de uitvoering van vergunningverlening hanteren wij de onderstaande criteria: 

- Vergunningverlening voldoet aan de KPMG kwaliteitscriteria en de Maatlatcriteria Brzo+; 
- Bedrijven worden gestimuleerd tot kwaliteitsverbetering van hun aanvragen, door vooroverleg, officieel 

aangevraagd via het OLO; 
- (Wettelijke) adviseurs worden vroegtijdig betrokken in vergunningverlenings-processen, overeenkomstig 

de afspraken gemaakt in het impulsproject VV3 'Afstemming Brzo-partners'; 
- Vergunningverlening voldoet aan de in de Ministeriële regeling Omgevingsrecht (Mor) neergelegde 

indieningsvereisten; 
- Vergunningverlening voldoet aan de in het Besluit Omgevingsrecht (Bor) neergelegde procedurele 

professionaliseringscriteria; 
- Het verlenen van vergunningen gebeurt op basis van de geldende Nationale en Europese wet- en 

regelgeving; 
- Het verlenen van vergunningen gebeurt op basis van actuele kennis; 
- Het verlenen van vergunningen gebeurt op basis van Beste Beschikbare Technieken (BBT), overige 

toetsingscriteria en door de bevoegde gezagen vastgestelde VTH-beleidskaders en toetsingscriteria; 
- De vergunningen worden verleend binnen de wettelijke termijnen, dan wel binnen de norm die wordt 

gehanteerd door het bevoegd gezag; 
- Uniforme en integrale werkwijze voor vergunningverlening waarbij zowel het bedrijf, inspecteur, 

vergunningverlener en eventueel adviseur zijn betrokken; 
Leidende waarden bij het verlenen van vergunningen zijn: snelheid en zorgvuldigheid, duidelijkheid, 

eenduidigheid/uniformiteit (gelijk speelveld: branches en concerns en werken met standaarden), 

handhaafbaarheid rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. 

Bij de uitvoering van de vergunningverlening zijn deze uitgangspunten gehanteerd.  
Ten aanzien hiervan kunnen wij het volgende melden. 
De vergunningen zijn in 2018 niet altijd binnen de wettelijke termijnen (8 respectievelijk 26 weken) 
verleend. Met name bij de uitgebreide procedures is de termijn van 26 weken (termijn van orde) 
soms overschreden. Deze overschrijdingen zijn deels te wijten aan personele krapte en deels aan de 
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complexiteit van de vergunning trajecten. Hierover is aldoor met het bedrijf gecommuniceerd. 
Daarnaast heeft deze termijnoverschrijding geen gevolgen voor de vergunningverlening.  
Voor de reguliere procedures (8 weken) is de termijn steeds gehaald in 2018, waardoor er geen 
vergunningen van rechtswege zijn verleend. 
 

4.3.2 Actualiseren vergunningen 

In2018 zijn verschillende vergunningen onderworpen aan een actualisatie-toets. Daarbij is onder 
andere naar de vierde tranche activiteitenbesluit en de gevolgen van het LAP3 gekeken. 
 

4.3.3 Nieuwe inrichtingen 

In 2018 zijn er meerdere nieuwe Brzo+ inrichtingen bij gekomen. Voor de meeste inrichtingen loopt 
het vergunningverleningstraject nog. Deze inrichtingen zullen dan ook pas in 2019 of 2020 
daadwerkelijk als Brzo+ inrichting meetellen. Echter op dit moment wordt er al tijd in gestoken. 
Daarom zijn deze inrichtingen al wel meegenomen in deze rapportage. 
 

4.4 Uitvoering van vergunningverlening 

 

4.4.1 Kritische prestatie indicatoren voor vergunningverlening 

 
Provincie Groningen 
Voor de provincie Groningen stonden vier actualisatietoetsen, zeven ambtshalve wijzigingen, acht 
reguliere vergunning procedures, elf uitgebreide vergunningprocedures en twee á drie meldingen 
activiteitenbesluit in de planning. 
Er is in 2018 in werkelijkheid één actualiseringstoets en één LAP3 toets uitgevoerd en zijn zes 
ambtshalve wijzigingen, tien reguliere vergunningprocedures, vijftien uitgebreide procedures en drie 
meldingen activiteitenbesluit afgehandeld. Daarnaast zijn sommige van de geplande producten nog 
in behandeling of zijn om verschillende redenen doorgeschoven naar 2019.  Daarnaast is er tijd 
gestoken in zes bedrijven die na vergunningverlening Brzo of RIE-4 bedrijf worden.  In de meeste 
gevallen betreft het bestaande bedrijven. 
 
Provincie Fryslân 
Voor de provincie Fryslân stonden drie actualisatietoetsen, zes ambtshalve wijzigingen, vijftien 
reguliere vergunningen, vier uitgebreide vergunningenprocedures en twee meldingen 
activiteitenbesluit in de planning. 
Er zijn in 2018 in werkelijkheid twee actualisatie toetsen, twaalf reguliere vergunningprocedures, 
twee LAP3 toetsen, twee ambtshalve wijzigingen, twee goedkeuringsbesluiten, drie uitgebreide 
procedures en twee meldingen activiteitenbesluit afgehandeld. Daarnaast is er 1 bedrijf die een 
aanvraag heeft ingediend die na vergunningverlening tot een nieuw Brzo bedrijf leidt. 
 
Provincie Drenthe 
Voor de provincie Drenthe stonden geen actualisatietoetsen gepland. Er stonden twee ambtshalve 
wijzigingen, vier reguliere procedures, twee uitgebreide procedures en drie meldingen 
activiteitenbesluit gepland voor 2018. 
Er is in werkelijkheid één ambtshalve wijziging uitgevoerd en er zijn twee reguliere procedures, twee 
uitgebreide procedures en tien actualisatietoetsen uitgevoerd. 
 
Een totaal overzicht van lopende en afgeronde procedures is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. 
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5 Landelijke ambities, doelstellingen en speerpunten 

 

5.1 Programma Omgevingsveiligheid 
Voor de jaren 2015-2018 hebben de Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s met Brzo taken 
(afgekort als Brzo-OD’s en Brzo-VR’s) een programma opgesteld om de uitvoering van de VTH taken 
bij Brzo- en Rie categorie 4 bedrijven landelijk te uniformeren en de kwaliteit van de uitvoering en de 
medewerkers te verbeteren. Het programma beslaat een periode van vier jaar, waarbij elk jaar in 
meer detail bezien wordt wat de opgave is voor het komende jaar. De uitvoering van het programma 
vindt plaats met behulp van financiering van Impuls OmgevingsVeiligheid (IOV).  
 
De landelijke samenwerking tussen alle Brzo bevoegde gezagen vindt plaats in Brzo+ plus verband, 
waarin ook de Inspectie SZW, Veiligheidsregio's, ILenT, Waterkwaliteitsbeheerders, SodM en het 
Openbaar Ministerie deelnemen. Voor de ondersteuning van de samenwerking is het Bureau Brzo+ 
actief. 
 
Het doel van het IOV deelprogramma Brzo luidde voor 2018: 
Geborgde adequate veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven; waarbij alle betrokken bevoegde gezagen 
hun verantwoordelijkheid nemen. Dit betekent adequate en uniforme vergunningverlening, toezicht 
en handhaving door gekwalificeerde medewerkers. 
 
In dit kader zijn verschillende projecten uitgevoerd. Deze zijn verder beschreven binnen de specifieke 
speerpunten voor toezicht en handhaving en vergunningverlening. Omdat de ambities hoger lagen 
dan de beschikbare capaciteit, is er een prioritering gegeven aan de projecten. In het onderstaande 
overzicht is de prioritering weergegeven. 
 
 
 

 
 
 



Jaarverslag Brzo Noord 2018 BO/HP 13 
 

5.1.1 Uniformering toepassing richtlijnen (IOV, VV2) 

Doel is om te bewerkstelligen dat Brzo-bevoegde gezagen de Europese en landelijke richtlijnen op 
eenduidige wijze interpreteren en toepassen. Dit levert een level playing field op voor de betrokken 
bedrijven. De Brzo-OD’s en –VR’s stemmen onderling met elkaar af hoe zij met normen en richtlijnen 
omgaan. 

Voor 2018 waren de speerpunten binnen dit deelproject: 
-  Uniforme inbreng van de Brzo-OD’s in het door I&W gestarte project voor zeer 

zorgwekkende stoffen; Dit project is in 2018 gestart. Er is een bijeenkomst geweest vanuit 
I&W. Er is ook gestart met het opstellen van een projectplan, om in 2019 met de drie 
Noordelijke provincies gezamenlijk met dit onderwerp, provincie breed, aan de slag te gaan. 

- Vaststellen van het branchedocument ‘Vloeibare Bulk en VOS maatregelen’;  
 Dit document is vastgesteld. Brzo-Noord heeft hieraan een bijdrage geleverd. 
- Uniforme werkwijze bij en inhoudelijk beoordeling van een uitgangspuntendocument 
 Er is middels een tweetal kennismiddagen aandacht besteed aan dit onderwerp in 2018. 
- Uniforme toepassing van de PGS 15. 
 Binnen Brzo-Noord wordt de PGS 15 uniform toegepast.  

 
5.1.2 Landelijk PGS 29 project (IOV, VV5) 

De speerpunten voor dit deelproject voor 2018 waren:  
-              Monitoren afspraken over aanpassen van de vergunningen 

De aanpassingen van de vergunningen zijn nog niet allemaal voltooid. Een drietal 
vergunningtrajecten loopt nog door in 2019.  

-             Beoordelen van PGS-29 inrichtingen met het programma CFD (computational fluid 
dynamics). Dit is onderdeel van de beoordeling van de Implementatieplannen plasbranden 
PGS 29". Dit is neergelegd bij de Veiligheidsregio's. 

-             Verzorgen van de afstemming tussen Brzo-OD’s 
              Dit heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden binnen de werkgroep. 
-             Verzorgen van de afstemming tussen de Brzo-VR’s 

De beoordeling Fase 1 is door LEC gedaan. Beoordeling Fase 2 (nu) wordt door 
Veiligheidsregio’s uitgevoerd. 

-             Formuleren uniform beoordelingsformat PGS 29 implementatieplannen. 
De beoordeling van de implementatieplannen voor Noord loopt. Er wordt geen specifiek 
formaat gevolg (plan moet die informatie bevatten die in de vragenlijst is opgenomen). 

              Het traject loopt goed en alle zaken worden met de Veiligheidsregio's afgestemd. 
  
Daarnaast is in 2018 geëxperimenteerd met een uniforme checklist voor toezicht bij PGS 29 
opslagen.  
 

5.1.3 Accounthouderschap (IOV, VV4) 

Het doel van dit project is dat concerns zoals Gasunie en AKZO-Nobel landelijk vergelijkbare 
vergunningen ontvangen en het toezicht en de handhaving is afgestemd tussen alle toezichthouders. 
Door de Brzo-OD's is dit in 2018 breder getrokken door ook de vergunningverleners met elkaar in 
contact te brengen voor afstemming over lopende procedures. 
 
De speerpunten binnen dit project waren in 2018: 
- Evaluatie van de pilots bij de huidige concerns; 

Deze evaluatie is gedaan. De rapportage hiervan wordt in 2019 gedeeld met de Brzo-OD's via 
landelijke overleggen. 

- Vaststellen structurele vorm van accounthouderschap bij concerns;  
Er is nog geen structurele vorm vastgesteld. Wel zijn er (vaste) toezichthouders binnen de 
kolommen aangesteld voor de concerns 
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en 
- Vaststellen van de overige concerns die in aanmerking komen voor  
 accounthouderschap. 
Er is in 2018 een start gemaakt, naast Gasunie en Finco, met het accounthouderschap bij Renewi en 
Vopak. Voor Renewi is al regelmatig contact tussen betrokkenen van de OMWB en de ODG. 
 

5.1.4 Risico gebaseerde aanpak bij de uitvoering van de toezichtstaken (IOV, TZ1) 

Toezicht op naleving van het Brzo is in Brzo+ verband geüniformeerd met het landelijk 'Toe-
zichtmodel'. Voor het Wabo toezicht bij Brzo- en RIE-4 bedrijven is de landelijke methodiek in 2018 
gehanteerd. Hiermee is gewerkt om het Wabo toezicht bij Brzo bedrijven risicogericht te prioriteren. 
Ook is met deze methode de toezichtcapaciteit bepaald.  

 

5.1.5 Opstellen vernieuwde uniforme inspectiemethodiek (LBR = Landelijke benadering 

risicovolle bedrijven) (IOV, TZ2 + TZ3) 

Het doel van dit project was om de methode van inspecteren die al voor een belangrijk deel 
gestandaardiseerd is, te verbreden en aan te passen aan de ontwikkelingen. In 2018 is dit project op 
hold gezet. In 2019 wordt het weer opgepakt. 
 

5.1.6 Samenwerking tussen strafrechtelijk- en bestuursrechtelijke handhaving (IOV, HH4) 

Goede afstemming tussen de bestuurlijke- en strafrechtelijke aanpak van overtredingen is een 
belangrijke wens van de Tweede Kamer en is bepaald door aanpassing van de Wabo en het Bor via 
de Wet en het Besluit VTH. Gezamenlijke toezichtsprioritering, maar ook de handhavingsstrategieën, 
vragen om afgestemde aanpak. Het is daarom noodzakelijk om goed samen te werken tussen de 
Brzo-OD’s en OM/politie en met de provincies. Dit vraagt om afstemming en voorbereiding. Hiervoor 
is in 2018, binnen de Brzo Noord, het volgende uitgevoerd. 
- Er is een Brzo BOA aangesteld, deze BOA neemt deel aan de landelijke vakgroep Brzo BOA's. 
- Er is regelmatig overleg met de politie en de ODG om casussen te bespreken. 
-  De informatiemakelaar van de politie neemt deel aan het regionaal management overleg  
(RMO) en OvJ van het Functioneel Parket is agenda lid. 

 
5.1.7 Programmatische aanpak vergunningen (IOV, VV1) 

Het doel van het project is om de programmatische aanpak van vergunningverlening te versterken. 
Het gaat hierbij met name om het hebben en houden van actuele vergunningen, waarbij de 
wettelijke actualisatieverplichtingen en de bedrijven die het grootste risico opleveren, de hoogste 
prioriteit hebben in de programmering. 
De doelstelling voor 2018 was: het opstellen van een voorstel voor risicogerichte en 
geharmoniseerde beleidsdoelen.  
Eind 2018 was dit voorstel gereed en is het in het management overleg en het directeurenoverleg 
Brzo OD's gebracht. 

 
5.1.8 Vergunningen afstemmen aan de voorkant met Brzo+-partners (IOV, VV3) 

Doel van dit project is dat de Brzo+-partners voorafgaand aan de wettelijke procedures afstemmen 
over de toepassing van de wet- en regelgeving. Het project richt zich op het werkproces bij 
vergunningverlening alsmede specifieke inhoudelijke aspecten. De kern is integraal en, als 
overheden, gezamenlijk op hetzelfde moment helderheid hebben over de eisen die aan een bedrijf 
worden gesteld. Het resultaat is dat bedrijven voorafgaand aan vestiging of het doen van 
investeringen, weten aan welke eisen zij moeten voldoen. 
2018: Evaluatie landelijke kaders en werkwijze en eventuele aanpassing daarvan. 

 
Dit project heeft een lage urgentie gekregen in 2018. Wel is in 2018 binnen Brzo-Noord gewerkt aan 
de samenwerking met de Brzo+ partners voorafgaand aan de vergunningverlening.  
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Onder andere door ook al in het concept stadium de partners te betrekken in het (voor)overleg. 
Daarnaast zijn conceptrapporten en documenten gedeeld voor toetsing en meningsvorming.  

 

5.1.9 Geconsolideerd overzicht vergunningen (IOV, VV6) 

De vergunningssituatie bij veel bedrijven is complex. Dat is inherent aan een vergunningenstelsel en 
de onmogelijkheid van het afdwingen van een Wabo revisievergunning. Doel van dit project is om 
een helder overzicht te creëren van de vigerende vergunningen, voorschriften en bepalingen die 
gelden per bedrijf. Dat is een aanbeveling uit het OvV rapport over het overheidsoptreden bij het 
bedrijf Odfjell. 
De speerpunten voor dit project waren in 2018:   
-  Bijstellen van de aanpak van consolideren op het niveau van voorschriften en algemene  

regels.  
-  Op basis hiervan verder consolideren en ontwikkelen van een toekomstbestendige 
   systematiek. 
 
In 2018 is landelijk de conclusie getrokken dat het consolideren op het niveau van 
vergunningvoorschriften en algemene regels, een tijdrovende bezigheid is. Daarnaast is de 
werkbaarheid voor de dagelijkse praktijk een discussie. Er is in 2018 gekeken in hoeverre de wensen 
van het geconsolideerde vergunningenoverzicht meegenomen kunnen worden in, of aanhaken bij, 
het project Vergunningverlening 2.0. Daarnaast is er nog gekeken naar de technische mogelijkheden 
om met een zo laag mogelijke inspanning de vergunningen te consolideren. 
Het project is afgerond en wordt begin 2019 definitief afgesloten. Schriftelijke terugkoppeling volgt 
via het landelijke overleg met de bevoegde gezagen (AAC VTH en BAC VTH). 

 

5.1.10 Uniformering vergunningen, considerans teksten en voorschriften (IOV, VV7) 

Het doel van dit project is de inhoud van omgevingsvergunningen, onderdeel milieu, bij vergelijkbare 
bedrijven voor een belangrijk deel hetzelfde te laten zijn. Dit wordt bewerkstelligd door een aantal 
zaken met elkaar af te stemmen.  
Uitgangspunt is dat alle Brzo-OD’s gebruik maken van hetzelfde pakket standaard 
vergunningvoorschriften en -consideransteksten indien er sprake is van een standaardsituatie bij een 
bedrijf. Als dit niet het geval is zullen maatwerkvoorschriften moeten worden opgenomen. Het 
opstellen en het beheer van de standaardteksten is bij een landelijke redactie belegd. Ondersteuning 
van deze redactie vindt plaats door Infomil. 
Voor 2018 waren de volgende speerpunten gedefinieerd: 
-  Verder professionaliseren van de teksten  
 In meerdere bijeenkomsten is hieraan gewerkt. 
-  Borging van implementatie bij de 6 Brzo-Omgevingsdiensten 

De macro van waaruit de teksten kunnen worden geselecteerd, is uitgerold over alle Brzo-
OD's. 

-  Verbreden naar overige 23 omgevingsdiensten 
Er is in 2018 samenwerking geweest met OmgevingsdienstNL over de uitrol over alle 23 OD's. 

-  Afronding handboek advisering brandveiligheidsvoorschriften 
 Deze actie wordt uitgevoerd door het LEC. 
-  Verdere harmonisering Omgevingswetadviezen GGD en VR’s 

Deze actie wordt uitgevoerd door het LEC. 
 
5.2 Andere landelijke projecten 

5.2.1 Ageing (Brzo inspectieonderwerp) 

Ageing betreft naast pure veroudering van installatie(onderdelen) op leeftijd, uit alle aspecten die te 
maken hebben met slijtage of afbraak door stoffen, gebruik en onjuist of onvoldoende onderhoud. 
Bij nagenoeg alle Brzo inspecties is ageing een inspectiethema geweest. Uit de inspecties is gebleken 
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dat het onderwerp ageing in inspecties het gevolg heeft gehad dat de bedrijven hier nu aandacht aan 
schenken, het is op de kaart gezet. In 2019 krijgt ageing een vervolg, het onderwerp is dan 
vermoeidheid in installaties.  

 

5.2.2 Analyse meldingen ongewone voorvallen 

Dit betreft ongewone voorvallen uit artikel 17 van de Wet milieubeheer. Dit project heeft een lagere 
prioriteit gekregen. Wel is de doormelding naar ILenT verankerd.  

 

  



Jaarverslag Brzo Noord 2018 BO/HP 17 
 

Afkortingen 
 
AAC 
Ambtelijke advies Commissie 
 
BAC 
Bestuurlijke advies Commissie 
 
BBT 
Best Beschikbare Technieken 
 
BOA 
Buitengewoon opsporingsambtenaar 
 
Brzo 
Besluit risico’s zware ongevallen. Dit besluit geeft samen met het RRZO (Regeling Risico’s 
Zware Ongevallen) invulling aan de EU richtlijn Seveso III. 
 
Brzo+ 
Brzo en RIE-4 samen 
 
EMJV 
Elektronisch milieujaarverslag 
 
Fte 
fulltime-equivalent  
(is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden 
uitgedrukt.) 

 
FUMO 
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 
 
GIR 
Gemeenschappelijke Inspectieruimte 
 
HD Inrichting 
Hogedrempel inrichting 
 
ILenT 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
 
IOV  
Impuls Omgevingsveiligheid 
 
IPO 
Interprovinciaal Overleg 
 
IPPC 
Integrated Pollution Prevention and Control. 
(EU richtlijn gericht op het voorkomen van vervuiling door industriële installaties.) 
 

I&W 
Ministerie van infrastructuur en Waterstaat 
 
I(nspectie)SZW 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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KPI 
Kritische Prestatie Indicator 
 
LHS 
Landelijke Handhaving Strategie 
 
LAP 
Landelijk Afvalbeheersplan 
 
LD Inrichting 
Lagedrempel inrichting 
 
LEC 
Landelijk Expertise Centrum (Veiligheidsregio's) 
 
LOC 
Loss of containment 
 
LOD 
Last onder dwangsom 
 
LOS 
Leefomgevingsysteem 
 
MJA 
Meerjaren afspraak 
 
ODG 
Omgevingsdienst Groningen 
 
OLO 
Omgevingsloket 
 
OM  
Openbaar Ministerie 
 
OMWB 
Omgevingsdienst Midden West Brabant 
 
OvJ 
Officier van Justitie 
 
OvV 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
 
PGS 
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 
 
POHO 
Portefeuillehouders Overleg  
 
RIE-4 
Richtlijn Industriële Emissie 4 ( was IPPC-4) 
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RUD 
Regionale Uitvoeringsdienst 
 
RUDD 
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
 
RWS 
Rijkswaterstaat 
 
SodM 
Staatstoezicht op de Mijnen 
 
SUK 
Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging 
 
TZH 
Toezicht en Handhaving 
 
VLOD 
Voornemen last onder dwangsom 
 
VOS 
Vluchtige organische stoffen 
 
VR 
Veiligheidsregio 
 
VR 
Veiligheidsrapport 
 
VTH 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
 
VV(L) 
Vergunningverlening 
 
Wabo 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
 
ZZS 
Zeer Zorgwekkende Stoffen 
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onderwerp 
Rapportage jaarcijfers 2018 RUD Drenthe 

Geachte heer Brenkman, 

Hierbij stuur ik u de rapportage over de uitvoering van de werkzaamheden van de RUD Drenthe in het tweede 
halfjaar 2018. Eveneens wordt gerapporteerd over het gehele jaar 2018. Er wordt in deze rapportage 
aandacht besteed aan realisatie ten opzichte van uw uitvoeringsprogramma 2018. In de bijlage vindt u een 
gedetailleerde lijst met de aantallen voor de Drentse en de niet-Drentse Maat op basis van uren voor uw 
organisatie. Naast de verantwoording over de Drentse maat en de niet-Drentse maat wordt ook inzicht 
gegeven in de algemene werkzaamheden die de RUD heeft verricht voor meerdere opdrachtgevers. Dit vindt u 
onder het kopje 'Algemene projecten RUD'. Indien er specifieke projecten zijn voor uw bevoegd gezag worden 
deze apart benoemd. 

Naast deze rapportage, die specifiek ingaat op de realisatie van uw uitvoeringsprogramma 2018, verschijnt 
binnenkort ook het jaarverslag RUD 2018. In dat verslag zal op concernniveau, dus voor alle opdrachtgevers 
gezamenlijk, worden aangegeven welke resultaten er zijn behaald en welke bijzonderheden zich hebben 
voorgedaan. Eveneens wordt in dat verslag ingegaan op de acties en maatregelen die zijn uitgevoerd om de 
productie te verhogen (Actieplan productie op orde). 

Algemeen 
Vanaf 2016 werkt de RUD voor een groot aantal taken volgens de Drentse Maat. Over deze producten wordt 
conform het uitvoeringsprogramma gerapporteerd over de aantallen afgeronde opdrachten. Voor een aantal 
werkzaamheden is (nog) geen eenduidig uitvoeringsniveau vastgelegd, de niet-Drentse Maat. Voor deze 
producten is in de jaarprogramma's het aantal uren vastgelegd en wordt in deze rapportage verantwoord over 
het aantal bestede uren. 

Urenbesteding Provincie Drenthe 

Drentse Maat 9.863 72% 11.528 
16.989 91% Niet-Drentse Maat 18.610 

Totaal 30.138 26.852 89% 

KvK 58911650 - Bank NL22 BNGH 0285 1612 37 
, /z 
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Ten aanzien van de Drentse Maat moet worden opgemerkt dat het de ureninzet exclusief de uren voor de 

zogenaamde BRZO- en RIE4-bedrijven betreft. De werkzaamheden ten aanzien van deze bedrijven worden 

weliswaar uitgevoerd door medewerkers van de RUD, maar het mandaat en de verantwoordelijkheid voor 

uitvoering  van deze taken is door de provincie belegd bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG). 

Verantwoording van deze werkzaamheden aan de provincie vindt plaats door de ODG. In de onderstaande 

tabellen wordt daarom uitsluitend exclusief de BRZO- en RIE4-bedrijven gerapporteerd.  

 

Drentse Maat 

 

Vergunningen 

 

 
 

De ingekomen vergunningaanvragen zijn afgehandeld voor zover dat in 2018 mogelijk was op basis van: 

complete aanvraag, alle benodigde adviezen ontvangen en dergelijke. Enkele vergunningsproducten hebben 

zich in 2018 niet voorgedaan. 

De vergunningprocedure voor een recyclingbedrijf in Coevorden heeft een lange doorlooptijd. Dit heeft 

diverse redenen, onder andere een onderzoek in het kader van integriteit. Daarnaast speelt dat er een nieuw 

landelijk afvalbeleidsplan is vastgesteld (LAP3). De vergunning moet hierop worden aangepast. 

Ook de vergunningprocedure voor een vergister in Coevorden heeft een lange doorlooptijd. Over de aanvraag 

heeft veelvuldig overleg met het bedrijf moeten plaatsvinden. Ook bij dit bedrijf is een onderzoek in het kader 

van integriteit uitgevoerd. 

De vergunningprocedure voor een vergister in Midden-Drenthe vroeg zorgvuldige omgevingscommunicatie, 

in het bijzonder vanwege het aspect geur. Tegen de vergunning is door twee partijen beroep aangetekend. 

De vergunningprocedure voor een mestverbrandingsinstallatie in Emmen vroeg veel tijd voor wat betreft de 

m.e.r.-aspecten. De vergunning is inmiddels in ontwerp verleend. 

De vergunningprocedure voor een veevoederfabriek in Meppel vroeg ruim tijd vanwege de noodzakelijke geur 

reducerende maatregelen. In februari 2019 wordt duidelijk of de fabriek kan voldoen. 

 

Er is juridisch geadviseerd over een ambtshalve wijziging voor een veevoederbedrijf in Meppel (terugbrengen 

geurhinder). Het bedrijf is gelegen in een ontwikkelingsgebied. Hierdoor is op grond van de Crisis- en 

herstelwet er sprake van een complexe procedure.  Ook is juridisch geadviseerd over een vergunningaanvraag 

voor het oprichten van een vergistingsinstallatie in Wijster. Tegen de verleende omgevingsvergunning zijn 

beroepen ingediend, deze zijn nog in behandeling. 

 

Rondom een biodieselfabrikant in Emmen (Emmtec) speelden diverse juridische vraagstukken. Zo is 

geadviseerd over een ingediend operationeel plan brandveiligheid. De wens is om een nieuw tankenpark neer 

te zetten. We hebben aangegeven dat de voorgestelde maatregelen voor de huidige situatie onder de maat 

zijn. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een plan wat voldoende waarborgen biedt tijdens de overgangssituatie tot 

het nieuwe tankenpark.  

Product 

nr. Drentse Maat

Jaarpr. 

2018 op 

aantallen

Afg. 

aantallen 

kw3

% kw3 

van 

totaal

Afg. 

aantalle

n kw4

% kw4 

van 

totaal

Totaal 

(kw 1 

t/m 4) % v.h. totaal

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 1 0 0% 1 100% 2 200%

102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 3 0 0% 0 0% 1 33%

103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 1 2 200% 8 800% 20 2000%

104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 4 3 75% 2 50% 12 300%

105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 1 0 0% 0 0% 0 0%

106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 3 1 33% 0 0% 2 67%

107 Maatwerkvoorschrift milieu regulier 0 0 0% 0 0% 0 0%

108 Vooroverleg milieu 16 7 44% 7 44% 18 113%

109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 0% 0 0% 0 0%

110 Intrekken van een vergunning 1 0 0% 2 200% 3 300%

111 Melding Activiteitenbesluit 4 1 25% 1 25% 2 50%

112 Melding niet inrichtinggebonden 0 1 100% 0 0% 1 100%

113 Ontheffing verboden 0 0 0% 0 0% 0 0%

114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 2 1 50% 1 50% 4 200%

115 Advisering rijksprocedures 1 0 0% 1 100% 2 200%
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De Raad van State heeft geoordeeld dat afvalstoffen die vrijkwamen bij het productieproces moeten worden 

gezien als bijproduct. 

Een ambtshalve wijziging heeft ertoe geleid dat het bedrijf géén BRZO-bedrijf is. 

 

Er is beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning voor een op- en overslagbedrijf in Meppel. Deze zaak is 

nog in behandeling. 

 

Verder is een bezwaarschrift tegen de vergunning voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting van een 

nog op te richten grote vergistingsinstallatie in Coevorden behandeld. Het bezwaarschrift is door de 

commissie rechtsbescherming van de provincie ongegrond verklaard. 

 

Toezicht en Handhaving 

 

Algemeen 

Op verzoek van Omgevingsdienst NL (overkoepelende organisatie van omgevingsdiensten) is een 

inventarisatie uitgevoerd bij de afvalwaterzuiveringsinrichtingen in Drenthe om het risico op 

legionellabesmetting te kunnen inschatten. Dit betrof de bedrijven met een aerobe zuivering in Coevorden, 

Gasselternijveen, Emmen en Wijster. Voor een aantal van deze bedrijven is de provincie het bevoegd gezag. 

Onze conclusie is dat de bedrijven geen bijzonder risico veroorzaken. De inventarisatie wordt bekostigd door 

het ministerie van I&W. 

 

In samenwerking met de provincie Drenthe, de waterschappen, CLM en LTO is eind 2018 gestart met het 

project erfemissies (wasplaatsen) in het Drentse Aa-gebied. Dit project loopt door tot en met 2021 en richt 

zich op de gehele provincie.  

 

In verband met de aanhoudende droogte heeft de Veiligheidsregio Drenthe in juli 2018 een Regionaal 

Voorbereidingsteam (RVT) ingesteld. Met gemeenten, VRD en crisispartners (waaronder de RUD) is 

geïnventariseerd wat de gevolgen hiervan waren en zijn de bevoegde gezagen geadviseerd over het beperken 

van deze gevolgen. Zo is er geadviseerd om een stookverbod in te stellen en om vuurwerkevenementen  

(provincie is bevoegd gezag) niet meer toe te staan.  

 

Er is deelgenomen aan de oefencarrousel Omgevingszorg. Doel van deze oefening is het opdoen van ervaring 

in het werken in je crisisrol. Er is samen met een aantal piketmedewerkers deelgenomen aan de 

systeemoefening Tynaarlo (vliegveld Eelde). Daarnaast aan de kennis- en beheergroep Omgevingszorg en de 

halfjaarlijkse oefeningen bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen. Wanneer de situatie zich 

voordoet wordt de RUD ook ingezet bij crisissituaties bij inrichtingen waarvan de provincie het bevoegde 

gezag is. 

 

Er zijn RUD-breed 166 piketmeldingen afgehandeld. Dit betrof 22 GRIP 0-3 situaties, 103 meldingen c.q. 

klachten en 41 meldingen van ongewone voorvallen. Alle casussen zijn intern besproken om kennis te delen 

en te vergroten en om protocollen op te stellen.    

 

Bij een aantal afvalverwerkende bedrijven, waaronder één provinciaal bedrijf, is sprake geweest van brand. 

Deze branden veroorzaken maatschappelijke onrust en genereren veel media aandacht. De RUD heeft haar 

bijdrage geleverd tijdens de branden, de onderzoeken en de crisisorganisatie. Denk daarbij aan het zuiveren 

van verontreinigd bluswater, de sanering van deelstromen van het afval, het opschonen van de 

bedrijfsterreinen en directe omgeving, bodemonderzoeken en bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke 

handhaving. 
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Regulier toezicht 

 

 
 

 
 

In de bovenstaande tabellen is de productie over 2018 weergegeven. Het toezicht in het jaarprogramma 2018 

is gebaseerd op de Drentse Maat.  De genoemde aantallen betreffen afgeronde controles. In de aantallen zijn 

onvoorziene controles voortkomend uit o.a. ingediende klachten en/of handhavingstrajecten ook opgenomen.  

 

Naast de in de tabel genoemde controles  zijn voor u vijf controles op tanksaneringen uitgevoerd.  

 

Klachten en meldingen ongewoon voorval 

In 2018 zijn 55 klachten voor u behandeld. Er zijn twee klachten afgehandeld met gebruikmaking van onze 

piketdienst. 

Er zijn 39 meldingen van ongewone voorvallen met milieurisico’s bij bedrijven voor u behandeld. 

 

Ketentoezicht  

Co-vergisters 

In 2018 zijn nagenoeg alle co-vergisters in Drenthe bezocht en gecontroleerd onder meer in samenwerking 

met de waterschappen, waarbij met name de erfafspoeling (o.a. percolaat) naar bodem en oppervlaktewater 

de aandacht heeft gehad. 

 

De uitvoering en aanpak van de werkzaamheden m.b.t. co-vergisters heeft in 2018 integraal (gecombineerd 

met reguliere toezichtsbezoeken) plaatsgevonden met als resultaat dat: 

• Vijf vergisters een vergunningprocedure doorlopen; 

• Drie vergisters een handhavingsprocedure doorlopen; 

• Bij 6 vergisters (meerdere) klachten zijn afgehandeld en/of nog klachten in behandeling zijn; 

• Nagenoeg alle co-vergisters in Drenthe zijn bezocht. 

 

In de eerste helft van 2018 is tevens aandacht besteed aan de primaire ontdoeners in de co-

vergistingsbranche.  Met name is onderzocht of deze bedrijven onterecht afvalstoffen afgeven aan co-

vergisters. Hiervoor is gebruik gemaakt van de afgegeven vergunningen en het LMA. Hieruit is niet naar voren 

gekomen dat deze bedrijven hun afvalstoffen afvoeren naar co-vergisters. 

 

Het Noordelijk Overlegorgaan Afvaltransporten (NOA) is het overlegorgaan van en voor alle instanties die een 

taak hebben op het gebied van de handhaving van de naleving van de milieuwetgeving op het gebied van 

afvaltransporten. De provincie is hierin vertegenwoordigd. Er is door de RUD deelgenomen aan een aantal 

NOA-controles(voornamelijk 2e helft 2018). De daaruit voortkomende vragen zijn uitgezet naar de 

toezichthouders van de desbetreffende bedrijven. 

 

  

Product 

nr. Drentse Maat

Jaarpr. 

2018 op 

aantallen

Afg. 

aantallen 

kw3

% kw3 

van 

totaal

Afg. 

aantalle

n kw4

% kw4 

van 

totaal

Totaal 

(kw 1 

t/m 4) % v.h. totaal

116 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 1. 0 0 0% 0 0% 0 0%

117 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 2. 0 0 0% 0 0% 0 0%

118 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 3. 0 0 0% 0 0% 0 0%

119 Toezicht gepland (bedrijfsactiviteiten) cat 4. 36 4 11% 10 28% 37 103%

120 Klachten 3 19 633% 14 467% 55 1833%

Afg. 

aantallen 

kw1

Afg. 

aantallen 

kw2

Afg. 

aantallen 

kw3

Afg. 

aantalle

n kw4 Totaal (kw 1 t/m 4)

Hercontrole 1 1 1 2 5

Administratieve controle 4 2 13 15 34

Opleveringscontrole 0 0 0 0 0

Totalen: 5 3 14 17 39
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AEC-bodemassen 

De RUD heeft van de provincie Drenthe in de tweede helft van 2018 opdracht gekregen om een draaiboek 

handhaving AEC Bodemassen 2020 op te stellen. Dit moet een draaiboek worden voor Noord Nederland 

waarbij er samen wordt gewerkt met de provincies, omgevingsdiensten, politie en het OM. 

 

Binnen de drie Noordelijke provincies is gesignaleerd dat er veel bodemassen in opslag ligt, waarvoor geen 

toepassing en verwerking is. Momenteel worden de in opslag liggende opslagen naar het project Dak van 

Drenthe (Wijster) vervoerd, waardoor de opslag verminderd. 

 

De vrees bestaat dat als het project Dak van Drenthe is afgerond er veel en te lang bodemassen binnen 

inrichtingen blijven opgeslagen en uiteindelijk de lokale overheden met het probleem blijven zitten. 

 

Naar aanleiding van een uitgevoerde inventarisatie (eind 2018) in samenwerking met de toezichthouders 

(incl. bodem) van de RUD is geconcludeerd dat er in Drenthe nog geen sprake is van strijdige opslagen van 

AEC bodemassen binnen inrichtingen. Het project wordt voortgezet in 2019, waarbij er frequent overleg en 

afstemming is tussen de drie noordelijke omgevingsdiensten. 

 

Asbest 

In de eerste helft van 2018 is er binnen het ketentoezicht enige progressie gemaakt voor wat betreft het 

thema asbest. Door de bestaande locatielijst (afkomstig uit het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen:LMA) te 

vergelijken met de analyses voor Drenthe, zijn hieruit een aantal adressen naar voren gekomen waar 

eventueel proces verbaal kan worden opgemaakt. Een aantal van deze locaties is inmiddels bezocht. In 2019 

wordt dit vervolgd.  

 

Algemeen 

We moeten concluderen dat de focus dit jaar zodanig op de productie en ontwikkeling van LOS heeft gelegen 

dat de inzet rondom ketentoezicht hierdoor zwaar onder druk heeft gestaan. Daarnaast was er sprake van 

capaciteitsproblemen en konden wij niet de gewenste expertise inzetten voor met name het uitvoeren van 

analyses in AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch).  

 

Toezicht asbest 

Halverwege 2018 is een evaluatie uitgevoerd. Hieruit bleek onder andere dat het aantal sloop- en start-

meldingen structureel hoger ligt dan het aantal waarop oorspronkelijk de capaciteit op is geraamd. Uit de 

evaluatie bleek ook dat werkafspraken niet goed werden nagekomen. Zo ontving de RUD nog steeds 

meldingen van particulieren en toetsten wij nog steeds alle meldingen van de corporaties. Op basis van de 

evaluatie is een plan van aanpak opgesteld dat in oktober in het accounthoudersoverleg is gepresenteerd.  

In dit plan van aanpak zijn een aantal wijzigingen in de werkwijze beschreven die er voor moeten zorgen dat 

de grote hoeveelheden meldingen op een kwalitatief acceptabele wijze kunnen worden behandeld. Tevens 

voorzag het plan in een te ondertekenen convenant met de woningbouwcorporaties. Dit convenant is 

inmiddels getekend en zorgt voor veel minder administratieve lasten aan de zijde van de RUD en de 

corporaties.  

 

Op het gebied van asbesttoezicht deden zich in 2018 enkele capaciteitsproblemen voor. Hierop zijn twee 

vacatures open gesteld die naar verwachting in de loop van 2019 zullen worden ingevuld. .  

 

De nieuwe werkwijze wordt stapsgewijs ingevuld. Hiermee is eind 2018 begonnen en vanaf 1 maart 2019 is 

de nieuwe werkwijze geheel ingevoerd. In deze nieuwe werkwijze worden LOS, DC en het LAVS nadrukkelijk 

meer betrokken waardoor het ook mogelijk wordt om vanuit LOS rapportages te genereren op individueel 

opdrachtgeversniveau.  

 

In 2018 zijn er circa 2.200 sloopmeldingen binnen gekomen die ook allemaal zijn getoetst. Er zijn circa 850 

saneringslocaties bezocht. Tijdens deze toezichtsbezoeken zijn 254 tekortkomingen geconstateerd en zijn er 

vier boeterapporten opgemaakt. De verdeling van het aantal sloopmeldingen per bevoegd gezag ziet er als 

volgt uit. 
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Bevoegd gezag  Aantal sloopmeldingen 

Assen 251 

Aa en Hunze 128 

Borger-Odoorn 165 

Coevorden 413 

De Wolden 167 

Emmen 43 

Hoogeveen 276 

Meppel 224 

Midden Drenthe 309 

Noordenveld 206 

Tynaarlo  66 

Westerveld 148 

Provincie 3 

Totaal 2.193 

 

Energiebesparing 

In 2018 is gewerkt aan enkele specifieke energietaken. Dit betreft met name: 

• Beoordelen Energie-audits EED; 

• Beoordelen Energiebesparingsonderzoeken; 

• Extra energietoezicht Emmen. 

 

Energie-audits EED 

Ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen moeten elke 

vier jaar een energie-audit uitvoeren. Op dit moment zijn er 184 bedrijven in Drenthe, waarvoor vrijwel altijd 

de gemeente het bevoegd gezag is,  in beeld waarop de EED van toepassing is (eind 2017 was dat 114). Van de 

184 dossiers zijn er op dit moment 111 afgerond (eind 2017 was dat 62). Afgerond betekent in dit geval dat de 

rapportages van de energie-audits van deze bedrijven zijn beoordeeld en akkoord bevonden en dat de 

bedrijven middels een brief daarvan op de hoogte zijn gesteld. In ongeveer 1/3 van de gevallen wordt het 

bedrijf in deze brief tevens verzocht om een plan van aanpak voor de te nemen maatregelen op te sturen, 

omdat dit niet was opgenomen in de energie-audit. Van de overige 73 bedrijven zijn de rapportages nog niet 

goedgekeurd of nog niet beschikbaar. De rapportages blijven wel geleidelijk binnenkomen.  

 

De verwachting is dat het aantal bedrijven die onder de EED vallen en aanvankelijk niet in beeld waren, ook in 

2019 verder zal toenemen, zij het in mindere mate. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale energieverbruik en de verwachte energiebesparing in 

de komende vier jaar op basis van de 111 afgesloten dossiers.  

 

 

 

Wanneer de bedrijven waarvan nu de audits dus zijn beoordeeld alle beschreven maatregelen uitvoeren, 

levert dit een besparing op van 19.978.964 kWh en 3.209.889 m3 gas ofwel 308.757 GJ. Dit is een gemiddelde 

energiebesparing van 9,1% over een periode van vier jaar. Omgerekend naar huishoudens betreft het hier het 

energieverbruik van circa 8.600 huishoudens.  
 

Energiebesparingsonderzoeken 

Steeds vaker worden bedrijven in de categorie grootverbruiker (verbruik > 200.000 kWh of > 75.000 m3 

aardgas) die niet deelnemen aan de MJA of EED, verzocht om een energiebesparingsonderzoek (EBO) te laten 

uitvoeren. In 2018 zijn zes EBO’s beoordeeld en akkoord bevonden.  Daar zaten dit jaar geen provinciale 

bedrijven tussen. 

 

Handhaving 

Van de vijf ingezette handhavingstrajecten zijn er nog twee in behandeling. We hebben twee 

gedoogbeschikkingen afgegeven voor een afvalverwerker in Schoonebeek.  

Energie verbruik (vestigingen in Denthe) Totaal Energiebesparing

Elektriciteit Aardgas Brandstoffen Elektriciteit Aardgas Totaal

kWh GJ m3 GJ GJ GJ kWh GJ m3 GJ GJ %

Totaal 233.418.520 2.100.767 36.421.171 1.152.730 140.099 3.392.044 19.978.964 179.811 3.209.889 100.282 308.757 9,1
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Het betreft het gedogen van het gebruik maken van een aangrenzend terrein voor opslag van afval, 

vooruitlopend op vergunning verlening. De eerste gedoogbeschikking moest wegens een langdurig 

vergunningverleningsproces worden verlengd.  

 

De Raad van State was van mening dat bij een toepassing van grond met verontreinigd puin niet alle erven als 

overtreder konden worden aangemerkt. Onderhandelingen met de erven om alsnog tot een oplossing te 

komen hebben niets opgeleverd. De handhaving wordt daarom voortgezet bij de veroorzaker.  Aan de 

veroorzaker is bestuursdwangbeschikking gestuurd. 

 

Bij een services bedrijf in Emmen(Emmtec) is een gedoogbeschikking voorbereid voor een proefopstelling 

voor een vergassingsinstallatie voor mest. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de (overcapaciteit van de ) 

fakkel van het services bedrijf. Er is juridisch geadviseerd over handhaving betreffende brandveiligheid bij 

Emmtec. Hiervoor zijn enkele handhavingsbesluiten voorbereid, dit ter ondersteuning van Omgevingsdienst 

Groningen. Momenteel spelen hier zeven handhavingstrajecten. Afspraken zijn vastgelegd in beschikkingen. 

 

Er is beroep ingediend namens een afvalverwerker in Nieuw Dordrecht. Dit was niet ontvankelijk. Het ging om 

een verjaarde verbeuring van een dwangsom, waarover wij het bedrijf al hebben laten weten deze niet te 

zullen innen. Bij dit bedrijf is ook een last onder dwangsom opgelegd wegens het in strijd met de vergunning  

aanvoeren en opslaan van de AEC-bodemassen. Het bedrijf heeft bezwaar ingediend tegen het besluit last 

onder dwangsom en tegen het weigeringsbesluit om de begunstigingstermijn te verlengen. De bezwaren zijn 

door ons ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing op bezwaar is een beroepschrift bij de Rechtbank 

ingediend. In dit verband is de volledige dwangsom verbeurd. Tegen het invorderingsbesluit is een 

bezwaarschrift en een voorlopige voorziening ingediend. De voorlopige voorziening is ingetrokken nadat 

afgesproken is dat betalingsuitstel wordt verleend. Het bezwaar is ongegrond verklaard.   

Tegen deze beslissing op bezwaar is een beroepschrift bij de Rechtbank ingediend. 

 

Niet-Drentse Maat 

 

 

 
 

 

Bodem (uitvoering meerjarenprogramma bodem en ondergrond) 

 

1. Doelstellingen, activiteiten, resultaten,  (1 januari  tot en met 31 december 2018) 

 

1.1. Aanpak spoedlocaties  

Doelstelling 

Vóór 2018 voor alle spoedeisende locaties een beschikking nemen op de ernst en spoed. Om zo te komen tot 

de doelstelling dat voor eind 2020 alle spoedeisende locaties zijn gesaneerd/beheerst. 

 

Activiteiten en Resultaten  

• In de eerste helft van 2018 is op twee van de drie spoedlocaties die nog niet beschikt waren een besluit 

ernst en spoed genomen. Resteert nog één locatie in Coevorden die in behandeling is bij Bosatex. Deze 

locatie is door Bosatex overgedragen aan de Stichting Bodembeheer Nederland. De aanvraag voor de 

beschikking ernst en spoed wordt verwacht in januari 2019.  

• CPC en De Holwert 1 zie paragraaf 1.2 en 1.4. 

Product nr. Niet Drentse Maat - Provincie Drenthe
Jaarpr. 2018

op uren

Gerealiseerde 

uren kw3

 % kw3 van 

totaal 

Gerealiseerde 

uren kw4

% kw4 van 

totaal

Totaal kw 

1 t/m 4 % v.h. totaal

200 Bodem 14180 2919,15 21% 3750 26% 13355,25 94%

300 Geluid, lucht en externe veiligheid 186 65,5 35% 122 65% 444,6 239%

400 Asbest 85 0,5 1% 0 0% 21,5 25%

500 Juridische ondersteuning 689 161,5 23% 83 12% 546,75 79%

600 Milieuspecialistische taken 0 124,5 12450% 64 6400% 308,75 30875%

700 Projecten 1295 21,5 2% 57 4% 170,5 13%

801 Vergunning ontbranden/melden vuurwerk 648 295,75 46% 234 36% 1013 156%

901 Ontheffing TUG 324 46,5 14% 139 43% 301,95 93%

1001 Toezicht ontbranden vuurwerk 925 195 21% 213 23% 546 59%

1101 Toezicht TUG 278 8 3% 0 0% 77,5 28%

1201 Boa's (Vrijveld toezicht) 0 0 0% 0 0% 0 0%

1300 Projecten niet in UVP/bodemsaneringsprojecten 0 53 5300% 36 3600% 203 20300%

Totalen: 19258 3890,9 20% 4697 24% 16989 88%
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• Alle KRW locaties zijn opgenomen in de KRW gebiedsplannen.  

Er is op vijf locaties in of nabij kwetsbare gebieden onderzoek uitgevoerd. Bij geen van de locaties wijzen 

de onderzoeksresultaten op een mogelijke bedreiging als gevolg van bodemverontreiniging. De eigenaren 

zijn op de hoogte gesteld. Dit onderzoek is afgesloten en daarmee is aan een doelstelling van het 

Bodemconvenant (art. 4.4) voldaan.  

 

Op 1 oktober 2018 is de jaarlijkse monitoring van de voortgang van het Bodemconvenant  ingediend bij het 

Uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond. (hierna te noemen Uitvoeringsprogramma). Op 1 oktober 

2018 staan 42 locaties op de spoedlijst. Op 32 locaties is een sanering gaande. Daarvan is op 13 locaties de 

sanering al zo ver gevorderd dat het risico beheerst is.   

 

Wat hebben we reeds bereikt in 2018 (outcome) 

De activiteiten en resultaten laten zien dat de Drentse spoedoperatie vordert. De convenants doelstelling is 

dichterbij gekomen. 
 

1.2. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (Ggb) in Drenthe  

Doelstelling 

In de gemeenten Hoogeveen, Assen en Coevorden is aan het Ggb verder vorm geven en is samen met 

gemeenten en derden gekomen tot gebiedsplannen. 

 

Activiteiten  en Resultaten  

Hoogeveen  

Het gebiedsplan en uitvoeringsplan is door GS in november 2018 vastgesteld. Voor de uitvoering van het Ggb 

is een bestuursovereenkomst opgesteld die door de gemeente Hoogeveen, de provincie en WMD eind mei 

2018 is ondertekend. In december is op het gebiedsplan een definitief instemmingsbesluit genomen. De eerste 

gesprekken voor het inrichten van een beheerorganisatie zijn gevoerd en begin 2019 zal de beheerorganisatie 

starten.  

Met de uitvoering van het uitvoeringsplan is inmiddels een begin gemaakt. Er zijn in de zomer in Hoogeveen 

zes diepe boringen tot 220 meter uitgevoerd. Dit is gedaan om de resultaten van het seismisch onderzoek uit 

2016 beter te kunnen fitten, om de ondergrond van Hoogeveen beter in kaart te brengen. De interpretatie van 

de informatie vindt door TNO plaats in het eerste kwartaal van 2019. De boorlocaties zijn zo gekozen zodat de 

filters ook gebruikt kunnen worden voor monitoring van de verspreiding van de verontreinigingspluimen en 

eventuele bedreiging van de waterwinning.  Aanvullend hierop is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van 

nog eens drie diepe boringen om het monitoringssysteem te vervolmaken. 

 

Met Ardagh is overeenstemming bereikt over de afkoop van de verantwoordelijkheden van het diepe 

grondwater. De overeenkomst wordt begin 2019 ondertekend. Een eerste gesprek met Fokker over afkoop 

van het diepe grondwater heeft inmiddels plaatsgevonden.  

 

Assen  

De project- en stuurgroep zijn uitgebreid met de gebiedspartners Waterschap Hunze en Aa's en WMD om het 

gebiedsplan op te stellen. De stuurgroep heeft in het vierde kwartaal kennis genomen van de eerste versie van 

het gebiedsplan. 

 

Coevorden  

Begin januari is gestart met het opstellen van een gebiedsplan Ggb voor Coevorden. De aftrap was een 

workshop met deelnemers van gemeente, provincie, waterschap en Duitse partners. De workshop heeft de 

kansen, die in 2012 bij de verkenning waren geïdentificeerd, geactualiseerd. In het derde kwartaal is het 

concept gebiedsplan aan de stuurgroep gepresenteerd. Zie ook paragraaf 1.4. 

 

Wat hebben we bereikt in 2018 (outcome)  

De ervaring leert dat het komen tot Ggb langdurige processen zijn. Dit heeft mede te maken met het feit dat 

verschillende partijen betrokken zijn zoals, gemeenten, waterschappen, waterleidingmaatschappijen en 

bedrijven (probleemhebbers). Belangen en ambities in dit beleid zijn verschillend. Door het inbrengen van 

onze expertise en het voeren van de projectleiding bij de diverse projectgroepen Ggb is voor: 

- de gemeente Hoogeveen het gebiedsplan en uitvoeringsplan definitief vastgesteld door gedeputeerde 

staten en de uitvoering als gebiedsbeheerder. Er is een bestuursovereenkomst getekend tussen de 

provincie, de gemeente Hoogeveen en de WMD; 
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-  de gemeente Assen het gebiedsplan en het uitvoeringsplan in een zodanig stadium is dat het in het 

eerste kwartaal van 2019 in concept door GS kan worden vastgesteld; 

-  de gemeente Coevorden een concept gebiedsplan in concept gereed is en er een start is gemaakt met 

het opstellen van een uitvoeringsplan. 

 

1.3. Beheer bodemsaneringsprojecten (projectfinanciering)  

Doelstelling 

Met het projectenbeheer willen we de voorspelbaarheid van projecten verhogen, de financiële 

informatievoorziening rondom een project verzorgen en de financiële kaders bewaken.  

 

Activiteiten en Resultaten 

Voor de rapportage voor 2018 het volgende: 

Voor wat betreft de uitgaven is vanaf 1 januari tot en met december (het jaar 2018) voor een bedrag van           

€ 1.166.539 aan boekingen ontvangen. 

 

Over de bevoorschotting het volgende: Uit de bevoorschottingsbrief blijkt dat we in 2018 totaal een bedrag 

van € 2.173.000 aan voorschot hebben ontvangen.  Uit opgave van de projectleiders was de verwachte 

realisatie geraamd op € 2.173.000 voor 2018. 

 

Resume: 

Aan boekingen (inkoopboek) hebben we in 2018 een realisatie gehad van € 1.116.539.  Aan voorschot hebben 

we in 2018 een bedrag van € 2.173.000 ontvangen. De realisaties is € 1.006.461 minder dan de 

bevoorschotting geweest. 

 

Wat hebben we bereikt in 2018 (outcome) 

We hebben de projectfinanciering van geprogrammeerde projecten bewaakt om te zorgen dat we voldoen aan 

de eisen van bevoorschotting en de planning van het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond. De 

financiële administratie van geprogrammeerde projecten is op orde.  

 

1.4. Voorbereiden en uitvoeren onderzoek/sanering “eigen” projecten (vangnetgevallen)/ 

projectbeoordeling en advisering. 

In het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 zijn de projecten opgenomen die de RUD 

namens de provincie als bevoegd gezag zelf uitvoert. In bijlage 1 is de planning opgenomen van deze 

geprogrammeerde projecten in 2018. Veel van deze geprogrammeerde projecten staan ook vermeld op de 

spoedlijst zoals genoemd in paragraaf 1.1.  

 

Doelstelling 

De bodem wordt geschikt gemaakt voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is. De locaties met 

onaanvaardbare humane, ecologische en verspreidingsrisico's (spoedlocaties) in Drenthe zijn in 2020 

gesaneerd en/of beheerst. Verminderen van de werkvoorraad.  

 

Activiteiten en Resultaten 

Hieronder wordt in het kort ingegaan op activiteiten voor de majeure projecten, waarvoor bevoorschotting is 

verleend in 2018, de overige projecten en de uitvoering van saneringen.  

 

Project Evenblij   

Bronaanpak 

Eind 2016 is gestart met nieuwe injecties om de biologische afbraak van de verontreinigingen in de bronzone 

te stimuleren. Deze her injecties in de bronzone zijn volgens planning in maart 2018 afgerond.  De concept 

evaluatie is in mei 2018 besproken en  aangepast naar een definitief rapport.  De monitoring van de bronzone 

en de pluim is in 2018 uitgevoerd en is op 10 december 2018 in het overleg van het onderzoeksteam 

besproken. Afgesproken is dat de bronaanpak en monitoring van de bijdrage  van de bron aan een pluim een 

separate aanpak blijft.  

 

Pluimaanpak  

In de vergadering van het onderzoeksteam van 10 december 2018 is afgesproken dat de aanpak van de pluim 

van Evenblij onderdeel wordt van Ggb Hoogeveen. 
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Project cluster Fabrieksweg  

Aanpak bronlocaties  

Het verloop van de verschillende saneringen wordt gevolgd.  

Locatie Com. De Vos van Steenwijklaan 3-7: Voor deze is afgesproken dat er begin 2019 nog een 

monitoringsronde wordt uitgevoerd om de actuele verontreinigingssituatie in het grondwater vast te stellen. 

Deze monitoring kon door de lage grondwaterstanden afgelopen zomer en najaar niet worden uitgevoerd. Een 

overleg met de eigenaren om te bezien of  saneringsmaatregelen gewenst/mogelijk zijn zal in het voorjaar van 

2019 worden gepland. Door de aanwezige bebouwing is relevante verwijdering van verontreinigingsvracht 

nogal risicovol. Mogelijk is dat de beschikking ernst en spoed moet worden herzien dan wel dat er een 

instemming beschikking op het saneringsplan wordt genomen. 

Locatie Ardagh: Er is overeenstemming met Ardagh over de afkoop van de verantwoordelijkheden van het 

diepe grondwater. Zie hiervoor ook Ggb Hoogeveen 

Locatie Fabrieksweg 12-14: Voor het stuk bronaanpak is een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering 

van een injectieronde. Op dit moment zijn er afstemmingsgesprekken gepland om de uitvoering van deze 

injecties in de bedrijfsvoering van de locatie in te passen. Er is nog geen uitvoeringsdatum vastgesteld. 

 

Pluimaanpak 

De pluim cluster Fabrieksweg en de pluimen in de omgeving Fabrieksweg worden meegenomen in de 

ontwikkeling en voorbereiding naar GGB Hoogeveen.  

Gasfabriek Hoogeveen. 

De grondwatermonitoring is in 2017 uitgevoerd en gerapporteerd. Opmerkelijk detail is dat ook hier licht 

verhoogde concentraties vinylchloride in het grondwater zijn aangetoond. Er is geen aanleiding om actieve 

sanering uit te voeren omdat de aangetoonde concentraties laag zijn en zich boven de kleilagen bevinden. 

Verdere monitoring nabij de voormalige gasfabriek wordt bezien in het kader van Ggb Hoogeveen. Dit geval 

bevindt zich in het puttenveld van de WMD die het grondwater gebruikt voor de drinkwatervoorziening.  

Noordzijde 107-109 Gasselternijveenschemond.  

De grondwatersanering verloopt voorspoedig. Eind 2018 is besloten de sanering van het grondwater stop te 

zetten. De concentraties voldoen aan de saneringsdoelstelling. De saneringsinstallatie en de aangebrachte 

voorzieningen worden voor de zomer van 2019 ontmanteld. De komende jaren vindt monitoring plaats om 

vast te stellen of sprake is van een stabiele eindsituatie. 

 

Project van Wijk & Boerma  

Op de locatie Van Wijk en Boerma wordt gewerkt aan de sanering van het kerngebied. 

Door chemische oxidatie wordt de kern gesaneerd. De periode voor de inzet van de chemische sanering zoals 

beschreven in het contract is inmiddels verstreken. De concentraties in de kern zijn nog steeds torenhoog. De 

metingen hebben uitgewezen dat zowel de omvang als het concentratie niveau van de kern vele malen groter 

is dan aanvankelijk werd ingeschat op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken. De huidige hoge 

concentratie duiden op puur product in de bodem. 

In overleg met de opdrachtgever (Provincie) is besloten om de chemische oxidatie nog een tijdje voort te 

zetten. In oktober is gestart met een aanvullende fase voor de sanering met chemische oxidatie. 

De sanering met directe injectie op biologische basis welke op de helft van het terrein heeft plaatsgevonden 

moet voor het overige deel van het terrein een half jaar worden uitgesteld.  

Biologische en chemische aanpak kunnen niet gelijktijdig plaatsvinden. Wanneer de chemische oxidatie is 

afgerond zal op het overige terreingedeelte de biologische sanering met directe injecties verder plaats gaan 

vinden. 

Er wordt op de locatie gewerkt aan het aanvullen van de locatie met ‘schone’ grond. Er is in de directe 

omgeving te weinig grond op de markt die aan deze kwalificatie kan voldoen. In de tweede helft van 2018 

hebben we nog een grote partij (schone) grond kunnen aankopen vanuit het nieuwbouw project 

‘Diepstroeten’ te Assen. Hiermee is het aanvullen van grond over het gehele terrein afgerond.  

De omvang en het concentratie niveau van de pluim is gemeten. In eerste instantie zijn dit de metingen van de 

bestaande peilbuizen. In de tweede fase zullen we bekijken waar en hoeveel meetpunten moeten worden 
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bijgeplaatst om een goed overzicht van de pluim te krijgen en te behouden. Ook is het diepe grondwater nabij 

de camping bemonsterd. Uit de resultaten van de eerste fase is geconstateerd dat het diepe grondwater ter 

plaatse van de bron, die gebruikt wordt voor de drinkwaterwinning voor de recreatiewoningen, beïnvloed is 

met VOCI. De concentraties liggen onder de drinkwaternorm. 

 

 

 

Project CPC Coevorden  

Na de inzet van het fall back scenario (2017) waarbij de aannemer voor drie deelgebieden met de toen nog 

aanwezige installatie nog een half jaar lang extra heeft geïnjecteerd, is er in 2018 opnieuw onderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van deze deelgebieden.  

We moeten helaas constateren dat de injecties niet het resultaat hebben opgeleverd wat we er van hadden 

verwacht. De TCE methodiek heeft niet kunnen bewerkstelligen dat de drie gebieden volledig zijn beïnvloed 

met voldoende bacteriën en koolstofbron. Als gevolg van voorkeursstromen komt het ingebrachte product 

niet op alle plaatsen waar het wel nodig is. In overleg hebben we besloten om op twee van deze locaties met 

directe injecties nog het gewenste product in de bodem te injecteren. 

Op één locatie is dit niet mogelijk omdat deze zich bevindt onder de gebouwde winkels. 

De injecties zijn inmiddels uitgevoerd. In november/december zijn metingen uitgevoerd. De metingen hebben 

uitgewezen dat de deelgebieden waar de verontreiniging nog sterk aanwezig is, voldoende koolstofbron is 

ingebracht. 

 

Holwert 1 Coevorden (Intergas)  

In september 2017 is de vaststellingsovereenkomst getekend tussen Intergas en de provincie. Hierin zijn 

onder andere afspraken gemaakt over de afkoop van de grondwaterverontreiniging. Aansluitend heeft de RUD 

vooruitlopend op het gebiedsplan GGB een gebiedsbeheerplan voor een gedeelte van het grondgebied van de 

stad Coevorden, de samenvloeiende pluimen van CPC en Intergas, gemaakt. Dit heeft een tijdelijk karakter tot 

het moment dat het "echte" gebiedsplan in werking treedt en maakt het mogelijk om de gemaakte afspraken 

met Intergas in te lossen. Intergas heeft subsidie ontvangen uit de Bedrijvenregeling en de afgesproken 

afkoopsom opgenomen in de vaststellingsovereenkomst betaald aan de provincie. Ook is het bezwaar op de 

beschikking ernst en spoed door Intergas ingetrokken. 

 

Egginklaan 22 Havelte  

Deze locatie ligt in de directe nabijheid van een grondwaterbeschermingsgebied. De sanering is nog niet 

afgerond. Er heeft een aanvullende grondsanering plaatsgevonden. Met de tussenevaluatie is ingestemd. Voor 

de verontreinigingspluim in het grondwater moet de stabiele eindsituatie nog worden geverifieerd.  

 

Brugstraat 62/64 te Nieuwlande 

Antea heeft een aanvullend nader bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn vergeleken met de eerder 

uitgevoerde onderzoeken. Hieruit blijkt dat zowel de horizontale als de verticale omvang aanmerkelijk groter 

is dan eerder was vastgesteld. Als het nodig is gaan we het eerder genomen besluit op de omvang en de ernst 

wijzigen. Antea heeft daarna een saneringsonderzoek en een saneringsplan uitgevoerd. De meest voor de 

hand liggende sanering is een ontgraving van de verontreinigde grond. Door de aanwezige veenlaag en de 

korte afstand tot het woonhuis is ontgraven echter niet mogelijk zonder een damwandkuip constructie. De 

RUD heeft hierover nog geen besluit genomen. Buiten het feit dat een damwandkuip constructie kostbaar is, 

heeft het ook veel impact voor de bewoners. Uit de damwandberekeningen blijkt dat de risico’s niet nihil zijn.   

 

Terheylsterweg 7 (Huizing) te Nieuw-Roden 

Op de locatie Terheylsterweg 7 te Nieuw-Roden (voormalig Huizing-terrein) was een verzinkerij gevestigd. 

Als gevolg van bedrijfsactiviteiten is de bodem verontreinigd geraakt met onder andere zware metalen en 

cyanide. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt de bodem gesaneerd, wat heeft geleid tot het 

verwijderen van het overgrote deel van de verontreinigingen.  

 

Er is echter een grondwaterverontreiniging met zink en nikkel achtergebleven, waarvan is vastgesteld dat 

deze met redelijke inspanningen niet verwijderd kan worden. Daarom is in 2006 een herzien saneringsplan en 

nazorgplan opgesteld voor het terrein dat inmiddels als woonwijk is ingericht. De saneringsinspanning 

bestaat sindsdien uit het monitoren van de grondwaterverontreiniging, om vast te stellen of sprake is van een 

stabiele situatie. In 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden, waarin is vastgesteld dat sprake is van een 

nagenoeg stabiele situatie van een grote restverontreiniging in het grondwater. Er is geen sprake van een 

bronlocatie. Op basis van de resultaten is besloten om de monitoring te extensiveren. De extensivering heeft 
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bestaan uit het verlagen van de monitoringsfrequentie van één maal per drie jaar naar één maal per vijf jaar. 

Ook is het aantal grondwatermonsters verminderd van 48 naar 24.  

In 2018 is de eerste monitoring na 2012 uitgevoerd. Deze resultaten zijn besproken in een vergadering van 

het onderzoeksteam van 10 december 2018. Hieruit is naar voren gekomen dat de verontreinigingssituatie 

vergelijkbaar is met die van 2012 en dat geen verdere verspreiding is opgetreden. Afgesproken is dat volgens 

het saneringsplan, dat voorziet in monitoring gedurende 30 jaar, er een nieuwe monitoringsronde uitgevoerd 

gaat worden. Wel zal een verdere extensivering van monitoring plaatsvinden, namelijk naar eens in de 10 jaar. 

De volgende monitoringsronde is daarom ingepland voor 2028. 

 

Bisschopswijk, Roden  

De sanering en het onderhoud (herplant groenvoorziening) is inmiddels afgerond. Er is een zienswijze op het 

evaluatieverslag van de bodemsanering ontvangen. De zienswijze is voor ons een reden geweest om op een 

naburig woonperceel aanvullend onderzoek uit te voeren om te bezien of hier ook sprake is van bodem 

verontreiniging door de activiteiten van het voormalige sloopbedrijf. De resultaten van dit onderzoek zijn nog 

niet bekend. 

 

De Westerd 9, Peize 

De bodemsanering op de locatie De Westerd 9 te Peize is in 2013 afgerond. Met de eigenaar was de afspraak 

dat deze nog een voorstel zou indienen voor herstel van vloeren en verhardingen. Deze hebben wij dit 

voorjaar ontvangen. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld die door de eigenaren voor akkoord is 

ondertekend. Hiermee is de bodemsanering afgerond. 

 

Voormalige Stortplaatsen.  

Voor de stortplaats Dwingeloo is een saneringsplan opgesteld. De bestemmingsplanwijziging is in procedure 

gegaan. Hierop zijn bezwaren gemaakt. Wat dit voor de planning van de sanering betekent is op dit moment 

onzeker.  

 

Hoofdstraat 192 Hoogeveen  

De uitvoering van dit Wbb project is eind jaren '90 door GS aan B&W gedelegeerd. 

De projectleiding van dit project is door de gemeente Hoogeveen overgedragen aan de RUD.  

Antea heeft opdracht gekregen voor de voorbereiding van de aanbesteding van de bronsanering.  

De werkzaamheden zijn gestart begin januari 2018 en de aanbestedingstukken zijn vrijwel afgerond. Parallel 

hieraan zijn een saneringsplan op hoofdzaken opgesteld en een doorlatendheidsproef uitgevoerd.  Het 

saneringsplan op hoofdzaken wordt in het eerste kwartaal van 2019 in procedure gebracht. De planning van 

de aanbesteding en uitvoering van de saneringswerkzaamheden vereist een nauwe afstemming met de 

gemeentelijke reconstructiewerkzaamheden ter plaatse. Als gevolg daarvan kan de aanbesteding niet eerder 

starten dan medio 2019. 

 

Paul Krugerstraat/Nijlandstraat  

Samen met gemeente Assen is het traject ingezet om voor deze locatie een aanbesteding op te stellen. Bureau 

Antea begeleidt dit project. In de eerste helft van dit jaar is een saneringsplan op hoofdzaken opgesteld. De 

procedure instemming saneringsplan is opgestart en eind 2018 is de instemming saneringsplan definitief 

beschikt. Het aanbestedingstraject is nog gaande. 

 

4 CKW locaties Assen  

In het kader van GGB Assen zijn op vier CKW locaties de bron en pluim in beeld gebracht. Inmiddels is op deze 

gevallen een beschikking ernst en spoed genomen. Twee ervan betroffen spoedlocaties. Met de drie eigenaren 

zijn gesprekken gevoerd over de sanering. Een daarvan is een vangnetgeval waar momenteel een potentiele 

koper voor is. We hebben geadviseerd hoe omgegaan kan worden met de verantwoordelijkheid voor de 

sanering. 

 

Gasgracht 58-69 Meppel  

In de afgelopen periode hebben naar aanleiding van het vlot trekken van dit bodemdossier twee overleggen 

plaatsgevonden met de saneerder. In deze gesprekken is de wijze waarop de sanering geëvalueerd kan 

worden besproken. Hierover is nog geen overstemming bereikt. In 2019 gaan we hiermee verder.   

 

Meppellerweg 1 te Nijeveen: 

Deze sanering uit begin 2000 is jarenlang gemonitord. Hiervoor is een rapport ingediend die de stabiele 

eindsituatie heeft aangetoond en kon daardoor worden afgesloten. 
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De Holwert Zuid te Coevorden: 

Dit project van de gemeente Coevorden waar ook een gedeelte van het in-situ systeem van de CPC sanering 

ligt en monitoringspeilbuizen van deze sanering staan is afgesloten . Hierna zijn er parkeerplaatsen aangelegd 

op de plaats waar de installatie van de in-situ stond, hiervoor hebben we het stuk grond overgedragen aan de 

gemeente Coevorden en geadviseerd over de aanleg. 

Overige projecten  

Bosatex locaties:  

- Bentheimerstraat 32 te Coevorden: aanvullend onderzoek is in concept opgesteld. De verontreiniging 

is in beeld. Bosatex is met klem verzocht het Nader onderzoek af te ronden en in te dienen voor een 

besluit. Het betreft een spoedlocatie. Bosatex heeft de locatie opnieuw getoetst aan de criteria voor 

deelname aan de Regeling en van de lijst afgevoerd. Tegelijkertijd is de eigenaar geadviseerd zich aan 

te melden bij de Stichting Bodembeheer Nederland (SBN). Na een gesprek van ons met de eigenaar 

heeft deze dat gedaan en gaat SBN een totaalplan opstellen voor de sanering. 

-  Herenstraat 73 te Roden: er zijn aanvullende injecties in de bron uitgevoerd. De resultaten daarvan en 

van de laatste monitoringsronde zijn gerapporteerd.  

 

NAM locaties:  

•           Met de NAM hebben we structureel overleg over aanpak van de spoedlocaties en andere 

sanerings/monitoringslocaties. Er zijn afspraken gemaakt over een structurele en tijdige aanlevering 

van monitoringsgegevens. Dat loopt voorspoedig. 

•           De monitoring na sanering of in het kader van sanering van Wbb-gevallen vindt in 2018 plaats op acht 

locaties. Voor de rapportages zijn twee tijdstippen per jaar afgesproken waarop rapportages ingeleverd 

dienen te zijn. Na deze data vindt overleg met de NAM plaats over eventuele aanvullingen op de 

rapportages en eventuele wijzigingen in het monitoringschema van een locatie. De afspraken uit dit 

overleg worden opgenomen in de brief met de beoordeling van de rapportage. Naar aanleiding van de 

bespreking van de rapportages van 1 september 2018 heeft overleg plaatsgevonden en gaan de 

beoordelingsbrieven binnenkort uit. Voor de locatie Vries 1 is sprake van samenloop van de monitoring 

met een pluimsanering op deze locatie. In verband met het verlaten (abandoneren) van de locatie De 

Wijk 5 is ingestemd met het saneringsplan voor het opruimen van een omvangrijke 

bariumverontreiniging. Met de NAM vindt overleg plaats over een mogelijk aangepaste aanpak van 

bariumverontreiniging op andere te abandoneren locaties vanwege de geringere risico’s van 

bariumsulfaat ten opzichte van vrij barium. De normen zijn gebaseerd op vrij beschikbare bariumionen. 

De beoordeling van de monitoringrapportages vindt plaats in nauw overleg met de respectievelijke 

toezichthouders.  

•           Voor zorgplichtgevallen zijn afspraken gemaakt met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Als 

vergunningverlener voor de Mijnwet neemt  SodM het voortouw in de beoordeling, maar stuurt de 

concept-beoordeling aan RUD Drenthe (namens provincie en gemeente) voor een reactie. Omdat recent 

bleek dat SodM slechts sporadisch monitoringrapportages opvraagt bij NAM zal RUD-Drenthe (namens 

de bevoegde gezagen provincie en gemeente) binnenkort bepalen hoe hiermee om te gaan. 

 

Oranje gebieden 

Oranje gebieden zijn gebieden waarin meerdere gevallen van bodemverontreiniging kunnen leiden tot 

ongewenste situaties en gewenste ontwikkelingen belemmeren. Het project is in 2018 gerapporteerd en 

afgerond. De conclusie is dat er in Roden een potentieel oranje gebied aanwezig is. In 2019 gaan we met de 

gemeente Noordenveld in gesprek over de ambities die de gemeente heeft met het betreffende gebied. Daarbij 

kijken we of de realisatie van de ambities gebiedsmaatregelen vereisen voor het grondwater. 

 

Meppelerweg 3 Zuidwolde 

De sanering op deze locatie is gestaakt wegens faillissement van de saneerder. Sinds medio 2017 vinden 

overleggen over en beoordelingen van voorstellen voor de formele beëindiging van de sanering plaats met 

Subat. 
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Franklinstraat 1 Hoogeveen 

Door middel van aanschrijvingen en een gesprek wordt getracht de eigenaar te overreden een plan te maken 

voor de sanering van deze locatie. SBN is verzocht de eigenaar te benaderen en haar diensten aan te bieden. 

Dit heeft nog niet geleid tot het opstellen van een saneringsplan. In januari 2019 hebben we een 

vervolggesprek met de eigenaar. 

 

Industrieweg 24 Meppel (Scania) 

In meerdere gespreksrondes is gesproken over de situatie op deze locatie waar een sanering gestaakt is om 

technische problemen en over een vervolg. De kaders daarvan zijn nu helder en begin januari 2019 wordt een 

concept saneringsplan ingediend en besproken. 

 

Blankenlaan-West Hoogeveen 

In het najaar zijn op de locatie Blankenslaan-West in Hoogeveen nieuwbouwwerkzaamheden gestart. Dit 

gebied is bekend als het Stationsgebied Hoogeveen en de voormalige Alho locatie. Voor dit gebied is door de 

provincie Drenthe een beschikking afgegeven in januari 2009. Bij de grondwerkzaamheden ten behoeve van 

geplande nieuwbouw zijn voorschriften uit deze beschikking overtreden. Als gevolg hiervan heeft 

handhavingsactie  plaatsgevonden en zijn de werkzaamheden stil gelegd. Er heeft veelvuldig overleg 

plaatsgevonden met de gemeente Hoogeveen, de projectontwikkelaar en de aannemer over wat nodig is om 

de ontstane misstanden te herstellen. Dit heeft geleid tot een deelsaneringsplan, waarmee is ingestemd. 

 

Advisering  

Griendtsveenweg 2 - 8 te Hoogeveen 

Voor de locatie Griendtsveenweg 2 - 8 te Hoogeveen heeft de RUD een plan van aanpak voor bodemsanering 

en herinrichting opgesteld dat de gemeente heeft voorgelegd aan de provincie voor cofinanciering. Aan de 

gemeente Hoogeveen is geadviseerd over de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op een deel van de locatie. 

Dit naar aanleiding van de verbouwing van een zorgcentrum aan de overkant van de weg. 

 

Noorderdiep 528 te Nieuw Buinen 

Samen met de gemeente en een burgerinitiatief hebben we eind 2018 een saneringsoplossing uitgewerkt voor 

dit ernstig verontreinigde terrein in de bebouwde kom van Nieuw-Buinen. Een deel van het bijna drie hectare 

grootte terrein wordt afgedekt met een asfalt laag zodat er op geschaatst en geskatet kan worden. Het andere 

deel wordt voorzien van een leeflaag en ingericht als belevingspark. Het project is mogelijk gemaakt door 

subsidie en een bijdrage in de saneringskosten van de provincie Drenthe. Het evaluatieverslag van de sanering 

is ter beoordeling ingediend bij de RUD. 

 

De Groene Marken (Coevorderstraatweg) te Noordscheschut 

In het voorjaar 2018 is er een vervolg overleg geweest tussen de gemeente Hoogeveen, Solarfields en de RUD 

over de mogelijkheden van de aanleg van een zonnepark op een terrein van de gemeente Hoogeveen in 

Noordscheschut. Het betreft het terrein van het voormalige woonwagenkamp. Uit een varianten afweging is 

naar voren gekomen dat er een businesscase is voor het saneren (afdekken) van het terrein en het 

aanbrengen van zonnepanelen, waarbij de gemeente het terrein in erfpacht ter beschikking stelt. Inmiddels is 

dit plan in de ijskast terecht gekomen omdat uit de natuurtoets is gebleken dat op het sterk verontreinigde 

terrein exotische flora voor komt. 

 

Grietmanswijk 5 te Bovensmilde 

In het kader van een wijzigingsvergunning van de firma Koers aan de Grietmanswijk te Bovensmilde hebben 

wij aangegeven bezwaar te hebben tegen een voorgenomen lozing van afvalwater in de bodem. Het bezwaar 

heeft niet geleid tot verdere actie van het bedrijf met betrekking tot de vergunningaanvraag. 

 

Coevorden spoorgebied 

Vanuit het project De Holwert adviseert de RUD de gemeente in de planvorming voor de onderdoorgang van 

het spoor. 

 

Marconistraat 12 Hoogeveen 

Naar aanleiding van onze advisering naar dit bedrijf is er een nader onderzoek uitgevoerd. 

Recentelijk is dit actualiserend en nader bodemonderzoek over de verontreinigingssituatie op deze locatie bij 

ons ingediend. Ook is hierbij het verzoek gedaan een besluit te nemen op de omvang, ernst en 

spoedeisendheid van deze verontreiniging. E.e.a. is in procedure. 
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't Haantje 39a te ’t Haantje. 

Advies gegeven over bodemonderzoek n.a.v. blow out boorstelling begin jaren '60 en effect op diepe 

grondwaterkwaliteit. 

 

Boerdijk 22 Zwinderen. 

Advies gegeven  t.b.v. verkoop en waterbodemverontreiniging. 

 

Werkwijze hergebruik spoelgrond in de bollenteelt 

Er is een werkwijze opgesteld onder welke voorwaarden bollentelers spoelgrond (gerijpt residu uit de 

spoelbassins) kunnen hergebruiken. De werkwijze is opgesteld op verzoek van de branchevereniging van 

bollentelers. De aanleiding was een concreet handhavingsgeval. De werkwijze is besproken in het provinciaal 

accounthoudersoverleg en in een petit comité en wordt momenteel tot een definitieve versie bewerkt.  

 

Incident Wiltonstraat 7 Assen: 

Op de locatie Wiltonstraat 7 te Assen zijn vier puppy's gestorven. In de media werd door de eigenaresse 

beweerd dat de op de locatie aanwezig ernstige, niet spoedeisende verontreiniging met zink de oorzaak was. 

Er is een toxicoloog ingeschakeld om een beoordeling te doen van de waarschijnlijkheid van een verband 

tussen de dood van de puppy's en de bodemverontreiniging. De conclusie van het onderzoek luidt dat een 

dergelijk verband zeer onwaarschijnlijk is. 

 

Westerbrink 3 te Assen. 

De RUD heeft de provincie geadviseerd over de grondtransactie Westerbrink 3, waar de provincie voorheen 

eigenaar van was. De projectontwikkelaar claimt de saneringskosten, die hij heeft gemaakt om het terrein 

geschikt te maken voor appartementenbouw, aan de Provincie. Er hebben overleggen plaatsgevonden met de 

projectontwikkelaar. De RUD faciliteert dit proces. De RUD is ook bij deze locatie betrokken geweest met de 

Wbb procedure (beoordeling  saneringsplan en evaluatierapport en toezicht op de sanering).  

 

POKB:  

We hebben namens de Platform Overheden Kwaliteitzorg Bodem (POKB) twee visitaties uitgevoerd, één bij de 

FUMO (de Friese Uitvoeringsdienst) en één bij de gemeente Leeuwarden. In november 2018 is de RUD door 

de POKB gevisiteerd. Het verslag hiervan is nog niet ontvangen.  

 

Contactmanagement Raamcontract: Diverse opdrachtverstrekking hebben plaatsgevonden via het 

raamcontract. Deze opdrachten worden continue gemonitord en gemanaged. 

 

Prolander  

Over het hele jaar is 15 keer bodeminformatie verstrekt voor onderzoeken die Prolander heeft laten uitvoeren 

t.b.v. de aankoop van gronden. Aan de provincie (Prolander) is advies gegeven over de wijze waarop in het 

project Herinrichting Geelbroek moet worden omgegaan met de grondstromen. De beschikbare 

bodeminformatie van het projectgebied is verstrekt, aangegeven is welk type bodemonderzoek nog moet 

worden uitgevoerd en welke voorwaarden straks van toepassing zijn bij het grondverzet bij de uitvoering van 

het project. 

Naast het project herinrichting Geelbroek is ook geadviseerd over: 

• de bodemonderzoeken die bij het Hulseboschgat in Zuidlaren zijn verricht; 

• het onttrekken van grondwater voor agrarisch gebruik in de directe omgeving van Attero Wijster; 

• een bedrijfsverplaatsing van een agrariër van de gemeente Midden-Drenthe naar de gemeente 

Coevorden; 

• diverse asbestonderzoeken op door Prolander aan te kopen boerenerven en agrarische percelen. 

 

Verder is advies verstrekt m.b.t. het realiseren van een grondwaterwinning voor agrarisch gebruik in de 

directe omgeving van de afvalstortplaats van Attero in Wijster. 

 

Begeleiding uitvoering geprogrammeerde bodemsaneringsprojecten  

Voorbereiding aanbestedingen voor een aantal saneringen. Bijvoorbeeld Paul Krugerstraat Assen en 

Hoofdstraat 192 te Hoogeveen. 
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Wat hebben we reeds bereikt in 2018 (outcome) 

De aanpak van de geprogrammeerde projecten verloopt voorspoedig. In deze periode zijn weer stappen gezet 

op het gebied van onderzoek, voorbereiding en sanering. Bovengenoemde activiteiten en resultaten dragen bij 

aan het behalen van de doelstellingen uit het Convenant Bodem en Ondergrond voor 2020.  

 

 

 

1.5  Faciliteren aanpak voormalige stortplaatsen/ Nazorg Wm stortplaatsen.  

Doelstelling 

Voormalige stortplaatsen worden meegenomen in landschapsontwikkeling, natuur en recreatieve 

ontwikkelingen en herinrichtingsplannen. Duurzaam en efficiënt beheer van voormalige stortplaatsen en Wm 

stortplaatsen zodat de omgeving geen nadeel ondervindt van de stortplaats en eventuele verontreiniging naar 

de omgeving wordt voorkomen. 

 

Activiteiten en Resultaten  

Regulier nazorg is uitgevoerd bij stortplaats Meisner. De terreininspectie die in 2017 is uitgevoerd moet nog 

gerapporteerd worden. Dit is in afwachting van het inmeten van de stortplaats met een drone en 

laserapparatuur. Deze is opgeschort omdat er van de luchtverkeersleiding nog geen toestemming is om met 

een drone te gaan vliegen. Er is nog steeds de verwachting dat dit door gewijzigde wetgeving toch mogelijk 

wordt. Voorstel is om dit nog tot de zomer van 2019 aan te zien. Als er dan geen zicht is op gewijzigde 

wetgeving, worden deze werkzaamheden gecanceld en wordt de rapportage afgerond.  

 

Voor Attero wordt gewerkt aan de ophoging van de stortplaats met AEC-bodemas in aanloop naar de sluiting 

omstreeks 2033. De ophoging vindt plaats om fietsen op de stortplaats mogelijk te maken. Nadat er is 

ingestemd met de veranderingsvergunning en er een goedkeuringsbesluit is afgegeven is er door de provincie 

een fietspad aangelegd op de VAM-berg (Dak van Drenthe). In het kader van de nazorg waarvoor de provincie 

uiteindelijk verantwoordelijk is, hebben wij bij de aanleg van het fietspad toezicht gehouden op het in 

standhouden van de afdeklaag van de stortplaats. Het project loopt tot 2020.  

 

Op stortplaats Dwingeloo worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van een supermarkt. 

De RUD faciliteert dit proces.  

 

Wat hebben we reeds bereikt in 2018 (outcome) 

We voldoen aan de bepalingen uit de Wet milieubeheer.  

 

1.6 Uitvoeren wettelijke taken/Toezicht en handhaving/nazorg verminderen/preventiebeleid  

Doelstellingen  

De kwaliteit van uitvoering van de wettelijke taken moet op hetzelfde niveau blijven als in 2015 dan wel zijn 

verbeterd. Uitvoeren handhavingsuitvoeringsprogramma bodem. Een programma opstellen voor het 

verminderen en controle van nazorglocaties.  

 

Activiteiten en Resultaten  

Op grond van de Wbb hebben wij bodemonderzoeken/saneringsplannen/evaluatieverslagen/ 

nazorgplannen/meldingen beoordeeld, getoetst en erop beschikt. Daarnaast hebben we 

monitoringsverslagen, plannen van aanpak en zorgplichtsaneringen beoordeeld. De voortgang van de 

beschikking procedures is  zorgvuldig bewaakt. 

 

In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de realisatie voor onze taak toetsen, beoordelen en 

instemmen in het jaar 2018. In totaal zijn er 57 beschikkingen afgegeven. Zeven beschikkingen ernst en spoed, 

12 beschikkingen saneringsplan en 38 beschikkingen op een evaluatieverslag. Daarnaast is er met 29 

meldingen, zoals BUS meldingen en meldingen art. 28 lid 3, ingestemd.  

 

Twee BUS-meldingen hebben een termijn overschrijding gehad en zijn van rechtswege goedgekeurd. De 

oorzaak van de termijnoverschrijding is het niet op tijd doorzetten van de meldingen vanuit de provincie naar 

de RUD. 

Aan een aantal locaties is veel tijd besteed. Dit betreft o.a. de locatie Kavelingen 62 in Valthermond waar veel 

overleg over is geweest en ook een bezwaarschrift  voor is binnengekomen. Deze  is ongegrond verklaard. 

Ook de locatie Bisschopswijk in Nieuw-Roden heeft veel tijd gekost. Ook voor deze locatie zijn zienswijzen en 

een bezwaren binnengekomen. Inmiddels is nieuwe beplanting is aangebracht op een locatie. 
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Voor het Veemarktterrein te Assen zijn diverse plannen van aanpak binnengekomen van locaties die vallen 

onder het saneringsplan op hoofdzaken.  

In verband met de bouw van appartementen aan de Westerbrink te Assen heeft hier een sanering 

plaatsgevonden. De bodem op de locatie was verontreinigd met zware metalen en PAK, veroorzaakt door 

stortactiviteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden.  

In december 2018 is het gebiedsplan gebiedsgerichte aanpak van verontreinigingen in het diepere 

grondwater in Hoogeveen vastgesteld.  

 

Naast beschikkingen zijn tevens monitoringsbrieven, zorgplichtbrieven en de instemmingsbrieven m.b.t. de 

plannen van aanpak uitgegaan. Deze zijn niet meegenomen in onderstaande grafiek. 

 

Beschikkingen periode januari t/m december 2018 

 

 
 

 

Op basis van melding artikel 41 Wbb hebben wij een bodemonderzoek beoordeeld voor Turfweg 3 te Winde.  

 

We hebben 120 keer een kick off besprekingen gehad voor projecten die zijn ingediend bij de provincie 

Drenthe. In deze kick off’s  worden binnengekomen rapportages/aanvragen besproken. Aanwezig zijn diverse 

disciplines zoals een jurist, toezichthouder, projectleider en medewerker Bodem.  

 

Toezicht en Handhaving 

Er zijn 46 saneringen geregistreerd als gestart vanaf begin 2018. De gestarte saneringen zijn minimaal één en 

vaak meerdere keren bezocht door de toezichthouder.  

 

Het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit over het hele jaar is hoger geweest dan gepland, in totaal 48 

meldingen. Dit komt mede omdat er veel meldingen binnen zijn gekomen voor het project dak van Drenthe en 

verder wordt er steeds beter gemeld wat tot meer meldingen leidt. Het toezicht op de meldingen ligt net 

boven de 50% van het aantal meldingen doordat het project dak van Drenthe veel toezicht vraagt.  

Er is nog één melding binnen gekomen voor toezicht op niet-ernstige gevallen van bodemsanering. 

Bij Nieuw-Roden heeft zich een lek voorgedaan in de aardgascondensaatleiding  van de NAM. De NAM heeft de 

verontreiniging  gesaneerd. De monitoring van het grondwater zal nog langer plaatsvinden.  

Binnen de provincie zien we ook steeds meer drugs laboratoria/ drugs dumpingen in de openbare ruimte. 

 

Nazorg locaties.  

In 2018 hebben we een groot deel van de nazorg locaties (± 131) bezocht om te kijken of de in kaart gebrachte 

gegevens bruikbaar waren in de praktijk.  

Deze gegevens blijken goed en gemakkelijk bruikbaar te zijn om de nazorg te controleren in het veld.  
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We moeten er wel bedacht op zijn dat er in de tussenliggende periode werkzaamheden kunnen hebben 

plaatsgevonden die tijdens de controle niet meer zichtbaar zijn. Het betreft immers een momentopname.  

 

Wat hebben we reeds bereikt in 2018(outcome) 

Er zijn geen dwangsom verzoeken ingediend wegens het niet behalen van de  wettelijke termijnen. 

Door goed toezicht en handhaving hebben we de kwaliteit van de aanpak van verontreinigen geborgd en 

toezicht gehouden op de afvalstromen. De werkvoorraad is verminderd. 

 

1.7 Adviseren beleidsontwikkeling bodem/actieve rol voorbereidingen wetswijzigingen en overdracht 

bodemtaken. 

  

Doelstelling 

Verbreding en integraliteit van het bodembeleid. Meedenken over beleidsopgaven en wetswijzigingen. 

 

Activiteiten en resultaten 

 

Asbestdakenkaart in gebruik genomen.  

De verwachtingskaart asbestdaken Drenthe is in 2018 middels een na-verkenning verder verbeterd. 

Daarnaast is een voor het publiek toegankelijke kaart ontwikkeld die juni 2018 online is gegaan. Zie 

https://www.rtvdrenthe.nl/media/58141/Drenthe-heeft-een-landelijke-primeur-met-de-asbestdakenkaart 

en voor de kaart: http://noordenveld.asbestdakenkaart.nl 

 

Voor het verbeteren van de kaart is een gebruikersgroep geformeerd onder voorzitterschap van de RUD en 

met externe ondersteuning van Haskoning-DHV en Mapgear.  

 

Onderzoek naar de afspoeling van asbestvezels van daken en de gevolgen daarvan voor de bodem.  

Het rapport is begin dit jaar definitief vastgesteld en voorgelegd aan de provinciale beleidsgroep 

bodemsanering (PBBS) met het verzoek het door te sturen naar BOOG en het ministerie. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat onder gootloze dakranden asbest golfplaten leiden tot een 

ernstige bodemverontreiniging met asbestvezels. 

In hoeverre dit risico’s met zich mee brengt is verder niet onderzocht. Wel bestaat de indruk dat asbestvezels 

ook onderhevig zijn aan verwering waardoor ze veel minder schadelijk worden voor de volksgezondheid dan 

aanvankelijk werd gedacht.. Daarnaast is gebleken dat onder de dakrand maar 1-5% van de vezels ligt. Waar 

de overige vezels zijn gebleven is onduidelijk. Deze constatering geeft aanleiding voor vervolgonderzoek en 

wellicht herziening van normering en beleid. 

 

Projectgroep asbestdaken provincie Drenthe en gemeenten 

Er is een projectgroep bestaande uit medewerkers van de gemeenten, provincie en RUD aan de slag om de 

sanering van asbestdaken te monitoren en te versnellen. De RUD faciliteert deze projectgroep. Begin 2018 is 

er een plan van aanpak voorgelegd aan de Provincie en de Drentse gemeenten om deze versnelling te 

realiseren. Dit plan van aanpak wordt dit najaar behandeld in de gemeenteraden van Drenthe met het verzoek 

de gevraagde middelen voor de projectuitvoering beschikbaar te stellen. Inmiddels hebben zes gemeenten (De 

Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Tynaarlo) ingestemd met het plan van aanpak. De 

verwachting is dat begin 2019 de overige zes Drentse gemeenten ook instemmen. 

 

Beleidsadvisering  

Het ministerie heeft de Omgevingswet in voorbereiding.  

Het onderdeel “bodem” heeft een aparte status omdat de overgang van het bodembeleid naar de 

Omgevingswet niet milieu-neutraal is maar gepaard gaat met beleidswijzigingen, in tegenstelling tot het 

algemene uitgangspunt dat het milieurecht milieu-neutraal wordt overgezet naar de Omgevingswet. 

In het najaar heeft het ministerie een internetconsultatie gehouden waarop wij hebben gereageerd.  

 

Achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe bodembeleid en van de daarmee 

verband houdende wetgeving. De RUD heeft hieraan op uitnodiging van het ministerie bijgedragen aan een 

tender waarbij adviesbureaus de mogelijkheid krijgen regionaal ondersteuning te bieden bij implementatie 

van de Omgevingswet. Voor Drenthe hebben we aangeboden hier in deel te nemen. Zowel op het thema 

Omgevingswet als Bedreigende Stoffen hebben de consortia waarin Drenthe participeert de tender gewonnen 

en heeft een startoverleg plaatsgevonden. 
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Daarnaast hebben wij beleidsmatig geadviseerd over de landelijke beleidsnotities die zijn behandeld in het 

BOOG. Ook hebben we input gegeven in het landelijke overleg PBBS. We hebben zitting in de  

landelijke overleggroep “Verbrede Grondwaterprofessionals”, een kennisgroep die voortkomt vanuit eerdere 

gremia op het gebied van Ggb, onder regie van het Uitvoeringsprogramma. Het ministerie van I&W en het 

RIVM hebben met dit gremium gespiegeld over de opzet van een beleidsbrief grondwater, respectievelijk een 

Risico Toolbox Grondwater. 

 

Bodem en ondergrond in de Omgevingswet – ‘Warme overdracht bodemtaken’ 

De omgevingswet heeft onder andere tot gevolg dat rollen en taken van het Rijk, gemeenten, provincies, 

waterschappen en omgevingsdiensten op het gebied van bodem gaan verschuiven. Vooral de taken en rollen 

van gemeenten worden veel prominenter. Veel taken waar de provincies nu nog verantwoordelijk voor zijn 

gaan over naar de gemeenten. Om de betekenis van deze veranderingen met gemeenten te verkennen is 

aansluiting gezocht bij een initiatief het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond. In 

opdracht van het uitvoeringsprogramma is het project: ‘samen de diepte in’ van start gegaan. Een van de 

deelprojecten waarin de overdracht van bodemtaken en het werken volgens de Omgevingswet centraal staat 

is toegewezen aan de provincie Drenthe. Begin 2019 gaan we daar een start mee maken. Binnen de RUD 

hebben we het project Omgevingswet (zie verder in deze brief bij onderdeel algemene projecten RUD. Het 

deelproject overdracht van bodemtaken zal ook deel uitmaken van het project Omgevingswet. 

 

Verbredingsprojecten  

We hebben twee verbredingsoverleggen georganiseerd. Deze overleggen hebben plaatsgevonden met diverse 

medewerkers van de provincie en de RUD. In deze overleggen zijn  de stand van zaken van de diverse 

verbredingsprojecten uit het meerjarenprogramma bodem en ondergrond besproken. Hierbij zijn 

uitwisselingen geweest over de diverse beleidsterreinen zoals bodem en natuur, energie, bodem en 

ondergrond, aardkundige waarde, bodemsanering, Ggb. Onderstaande projecten zijn opgepakt door de RUD: 

 

PFAS 

In het kader van het verbredingsproject "onbekende verontreinigingen"  heeft de RUD namens de provincie 

Drenthe deelgenomen aan het onderzoeksconsortium PFAS. Dit landsdekkende project, uitgevoerd door de 

combinatie TTE, Arcadis en Witteveen+Bos, streeft er naar het vóórkomen, de risico's en de aanpak van PFAS 

en aanverwante stoffen in beeld te brengen c.q. te ontwikkelen. Het traject is afgerond met  diverse rapporten 

(kennisdocument, risico's, vóórkomen van PFAS in Nederland en een handelingskader). 

 

Duurzaam bodemgebruik  

Een van de verbredingsprojecten uit het Meerjarenprogramma bodem en ondergrond is het project Duurzaam 

bodemgebruik. We hebben hiervoor een projectgroep ingesteld en een kick off gehad. Een concept plan is 

gereed. De verbredingsopgave duurzaam bodemgebruik heeft een belangrijke relatie met de voorbereiding op 

de Omgevingswet. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de Omgevingswet mogelijk maakt en wat 

daarin de regionale bodemopgaven zullen zijn. Daarmee constateren we dat duurzaam bodemgebruik een 

onderdeel is van  de voorbereiding op de Omgevingswet. De eerste fase van het project duurzaam 

bodemgebruik loopt sinds september 2018 samen met het project ‘voorbereiding op de Omgevingswet’.  

 

Wat hebben we reeds bereikt in 2018(outcome) 

Samenwerken met medewerkers binnen de provinciale organisatie en met andere partijen. Uitwisselen van 

informatie over elkaars beleidsterreinen. Bodem verbreed en geïntegreerd in andere beleidsterreinen. We 

kunnen inspelen op wetswijzigingen en de gevolgen daarvan. 

 

1.8 Kennismanagement en informatiebeheer  

 

Doelstelling 

- Kennis delen en  - uitwisselen van juridische, beleids- en handhavingsaspecten rondom het thema 

bodem. Heroriëntatie functioneren bodemberaad.  

- Bodeminformatie op peil en uniform en consistent opgeslagen voor de monitoring van de uitvoering 

van het beleid, om de juiste bodeminformatie aan derden te kunnen leveren en voor ontsluiting van 

bodeminformatie op andere beleidsterreinen. 
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Activiteiten en resultaten  

Op 4 oktober 2018 is de Noordelijke Netwerkdag Bodem gehouden. Het was een succesvolle dag waar 

gemeenten, provincies, advies- en ingenieursbureaus en aannemers aan hebben deelgenomen. Veel aandacht 

ging uit naar de heer Ben Ale, emeritus hoogleraar veiligheidskunde over “De bescherming van de bodem”. 

Daarnaast was er o.a. een presentatie over de Omgevingswet door de heer Michiel Gadella en over Geothermie 

en Bodem, door mevrouw G. Jharap en de heer R. Mout van SODM over geothermie: “De staat van de sector”. 

In de middag waren er diverse workshops.  Zo’n 200 bezoekers hebben deze dag bezocht. De dag is 

georganiseerd door de FUMO, ODG, RUD, de drie noordelijke provincies en de drie bevoegde gezagen Wbb in 

Noord Nederland (Emmen, Groningen en Leeuwarden) in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) en Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+. 

 

In januari is een start gemaakt met de invoer van de bodemrapportages van 2017. Hiervoor is Antea 

aangetrokken die het project samen met EcoSelect uitvoert.  

Binnen de RUD hebben we invoerafspraken gemaakt en wordt een start gemaakt met het optimaliseren van 

de data. In het laatste kwartaal van 2018 is er gestuurd op het valide maken voor het Landelijke Bodemloket 

van de xml-export uit het LOS. Daarnaast zijn we begonnen met het vullen van ontbrekende gegevens. 

 

Wat hebben we reeds bereikt in 2018 (outcome) 

Samen met andere partijen hebben we een aanzet gegeven in het kennismanagement vormgeven en 

afstemmen op landelijke ontwikkelingen zoals bedoeld in het Convenant Bodem en Ondergrond. Door 

kennisuitwisseling en kennishalen. Om zo de bewustwording van de rol van bodem binnen grote 

maatschappelijke vraagstukken te bevorderen. 

We hebben een stap gemaakt in het op peil brengen en uniform en consistent opslaan van bodemdata. 

 

Geluid, lucht en externe veiligheid 

In de tweede helft van het jaar de uren inzet hoger geweest dan in het jaarprogramma was voorzien. Ook in de 

eerste helft van het jaar was dit het geval zodat er ook op jaarbasis een hogere inzet is geweest. Het betreft 

hier echter een relatief klein onderdeel van het jaarprogramma zodat de invloed op de totale inzet gering is. 

De inzet vindt met name plaats op het gebied van geluidsadvisering. De provincie gebruikt deze adviezen voor 

de rol die men heeft ten aanzien van de ruimtelijke ordening.  

 

Opgemerkt moet worden dat de uren die samenhangen met de werkzaamheden die voor de provincie op het 

gebied van externe veiligheid worden uitgevoerd nagenoeg niet in dit onderdeel van de rapportage zijn 

opgenomen. De uren voor externe veiligheid worden namelijk grotendeels ten laste gebracht van het 

onderdeel Impuls. De provincie ontvangt, mede namens de Drentse gemeenten, in het kader van het landelijke 

programma Impuls externe veiligheid 2015-2018 budget van het rijk. De provincie heeft een deel van dit 

budget beschikbaar gesteld aan de RUD Drenthe. Op de laatste werkzaamheden van 2018 na bleken deze 

budgetten voldoende om de kosten van de werkzaamheden in 2018 voor de Drentse gemeente en de 

provincie  te dekken.  

Ook in 2019  zal de provincie in dit kader financiële middelen van het rijk ontvangen. Financiering na 2019 is 

(nog) niet voorzien.  

 

Juridische ondersteuning 

De juridische inzet, zoals bezwaar en beroep, wordt geschreven op het hoofdproduct. Veelal zijn dit toezicht of 

vergunningsverleningsproducten die onder de Drentse maat vallen. Rapportage hierover vindt dan plaats 

onder het kopje Drentse maat. Dit betekent dat de uren besteed aan juridische ondersteuning in het algemeen 

afwijken van de planning. De kengetallen voor de uren voor Drentse maat producten moeten hierop nog 

aangepast worden. Dit is echter nog niet mogelijk, omdat deze kengetallen eerst verder ontwikkeld moeten 

worden. Over het algemeen kan worden gesteld dat de uren voor juridische ondersteuning flink lager zijn dan 

gepland. Bij de provincie is dit echter niet het geval. De RUD verzorgt voor de provincie meer juridische 

ondersteuningstaken die niet onder de Drentse maat vallen dan wat zij doet voor de gemeenten. 

 

In het mijnbouwoverleg is juridische kennis ingebracht over de verschillende winningsplannen die ter 

advisering zijn langsgekomen. 

 

Tegen een TUG ontheffing voor het starten en landen met paramotoren is beroep ingediend. Naar aanleiding 

van de uitspraak van de rechtbank zal de interne procedure om een TUG ontheffing te verlenen opnieuw 

worden bekeken en zo nodig aangepast. 
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Er is geadviseerd  rondom een uitvoeringsprotocol voor de aanleg van agrarische wasplaatsen. 

 

Milieuspecialistische taken 

In 2018 zijn drie m.e.r.-beoordelingsprocedures doorlopen. 

Ook de uren voor de beantwoording van de statenvragen over de biomonitoring van Attero te Wijster zijn in 

dit onderdeel opgenomen. 

Voor milieuspecialistische taken waren in het jaarprogramma geen uren gereserveerd. In 2018 zijn 141 uur 

besteed. 

 

Vuurwerk 

De provincie is het bevoegd gezag als het gaat om het bedrijfsmatig afsteken van vuurwerk. Dit vindt veelal 

plaats bij evenementen. 

In 2018 hebben we 21 ontbrandingstoestemmingen verleend en 15 meldingen behandeld. Dit aantal is 

vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Zes evenementen hebben geen doorgang gehad. Drie door droogte, twee in 

verband met zienswijzen en één ingetrokken op verzoek van de aanvrager. Bij 24 evenementen is een fysieke 

controle uitgevoerd. Ook dit aantal is vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Voor de selectie van de te controleren 

evenementen word gebruikt gemaakt van een risicogerichte landelijke beslisboom. Het afgelopen jaar laag het 

naleefgedrag hoger dan voorgaande jaren. Bij 79% van de bezochten evenementen werden geen overtredingen 

geconstateerd. Door niet tijdens het evenement, maar voorafgaande aan het afsteken,  de geconstateerde 

overtredingen te laten opheffen, zijn ook de evenementen waar wel overtredingen waren geconstateerd  uiteindelijk 

conform de voorschriften en acceptabel verlopen. 

  

 

Algemene projecten RUD 

 

Activiteitenbesluit 

De doorlichting van vergunningen in het kader van het project Activiteitenbesluit is afgerond. Door het project 

is in kaart gebracht welke vergunningen of voorschriften als gevolg van de verschillende tranches van het 

Activiteitenbesluit zijn komen te vervallen. In totaal blijken 78 inrichtingen een type B te zijn geworden. De 

doorlichting heeft ook op een andere manier geleid tot ‘opschoning’ van de lijst met vergunningplichtige 

inrichtingen: 56 inrichtingen zijn van de lijst geschrapt omdat provincie/gemeenten niet (meer) het bevoegd 

gezag waren of omdat een inrichting nooit was opgericht of niet meer in werking was, 15 inrichtingen bleken 

dubbel geregistreerd te staan en aan de lijst zijn 43 vergunningplichtige inrichtingen toegevoegd. Deze 

uitkomsten zullen worden meegenomen bij het project ‘Inrichtingenbestand’. 

In 17 gevallen is geadviseerd om maatwerkvoorschriften op te stellen (geluid/geur/stof). Vanwege de 

deadline  zijn de maatwerkvoorschriften voor geluid (vijf keer) als eerste opgesteld; de 

maatwerkvoorschriften voor de overige onderwerpen zijn of worden binnenkort opgesteld (deadline is 1-1-

2021, het opstellen van de maatwerkvoorschriften zelf behoort niet tot het project).  

 

Landelijke handhavingsstrategie (LHS) 

Vanaf 1 januari 2018 werken we met de landelijke handhavingsstrategie (LHS). Dat betekent dat als er een 

overtreding wordt geconstateerd, deze aan de hand van de ernst van de overtreding en het gedrag van de 

overtreder wordt gelokaliseerd in de matrix van de LHS. Vervolgens wordt een passende sanctie toegepast. 

Waar nodig wordt samengewerkt met de politie en het OM. De toepassing van de LHS is een andere werkwijze 

die tijd nodig heeft om in te bedden. Van de consequenties van het nieuwe beleid hebben we nog geen volledig 

overzicht. Het algemene beeld is wel dat er een toename is in het aantal handhavingszaken. Ook de 

afstemming met het strafrecht is nog onwennig. In dit kader zijn werkafspraken gemaakt en systemen 

ontwikkeld ter ondersteuning. Door toezichthouders wordt gebruik gemaakt van Digitale Checklisten. Hierin 

is een module voor de beoordeling van de overtreding in LHS opgenomen. Bij een herijking van de Drentse 

Maat zal er voor de LHS ook uren in het kental voor toezicht moeten worden opgenomen. 

 

Omgevingswet 

Net als alle eigenaren/opdrachtgevers zijn ook wij ons aan het voorbereiden op de komst van de 

Omgevingswet. In dit kader hebben wij deelgenomen aan de VDG-werkgroep Omgevingswet en de 

bijbehorende themamiddagen. In oktober is samen met de gemeente Westerveld een themamiddag over het 

vergunningverleningstraject onder de Omgevingswet georganiseerd. Daarbij zijn Drenthe-breed de 

veranderingen verkend rond de vergunningprocedure (beslistermijn van acht weken en een integrale 

afweging) en is onderzocht wat dat vraagt van onze onderlinge samenwerking. Voor het Digitaal Stelsel 
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Omgevingswet (DSO) is een begin gemaakt met het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden met de 

deelnemers. Op verzoek van de programmaleiders Omgevingswet van de gemeenten is een aanzet gemaakt 

voor het project “Bouwstenen milieu’. De RUD Drenthe brengt daarbij de wijzigingen rond de 

milieuregelgeving in beeld en geeft daarbij concreet aan welke (voorbereidende) werkzaamheden de 

gemeenten in dat verband kunnen of moeten verrichten. Voor de financiering van de werkzaamheden komt 

een apart verzoek aan de deelnemers. Door drie gemeenten is onze deskundige inbreng gevraagd voor 

Omgevingswetprojecten, bijvoorbeeld voor het opstellen van een omgevingsvisie of voor projecten op basis 

van de Crisis- en Herstelwet. Voor de implementatie van de Omgevingswet bij de RUD Drenthe is een concept-

Plan van Aanpak opgesteld. Het richt zich op de acties die moeten worden ondernomen om er voor te zorgen 

dat de RUD Drenthe per 1-1-2021 klaar is om te werken met de Omgevingswet.  

 

Het Deelproject Bodem en ondergrond in de Omgevingswet – ‘Warme overdracht bodemtaken’ , genoemd bij de 

niet-wettelijke taken bodem in onderdeel 1.7, maakt onderdeel uit van het project Omgevingswet RUD. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met de accountmanager vanuit de RUD Drenthe voor uw organisatie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
M. Heidekamp-Prins 

Directeur 

 

Afschrift aan: J. de Vos en H. Booij, opdrachtgever voor de RUD Drenthe van de Provincie Drenthe 








