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Geachte voorzitter/leden,

Zowel de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) als de Omgevings-
dienst Groningen (OD-G) hebben ons gerapporteerd over de uitvoering van de milieu-
en bodemtaken die zij in opdracht van de provincie Drenthe hebben uitgevoerd,

Deze rapportages geven een goed beeld van de uitvoering van deze taken over 2016

Uit de rapportages blijkt dat de RUD Drenthe in 2016 de werkzaamheden zowel kwali-
tatief, aantal uren en producten, als kwantitatief in overeenstemming met de provin-
ciale 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.

Enkele verschillen tussen de verwachtte producten en de realisatie vallen op.
Zo verschillen de van te voren ingeschatte aantallen gevraagde vergunningen van
de gerealiseerde aantallen. Dit omdat bij de planning vooraf is uitgegaan van een
verwacht gemiddelde over het gehele bedrijvenbestand van de RUD Drenthe.
Ook het aantal klachten wijkt af. De oorzaak hiervan is dat het genoemde aantal niet
alleen de klachten betreft, maar dat ook de zogeheten 'ongewone voorvallen', mel-
dingen van bedrijven zelf, zijn meegeteld. Juist op het doen van die meldingen wordt
intensief toegezien, omdat deze een indicatie geven van mogelijke tekortkomingen in
vergunningvoorschriften. Het werkelijke aantal klachten lijkt niet af te wijken van de
verwachting.

Deze beide afwijkingen hebben geen invloed gehad op de uitvoering van de overige
afgesproken werkzaam heden.
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ln het rapport'provinciale grip op de majeure risicobedrijven'van de Noordelijke
rekenkamer zijn aanbevelingen gedaan over de werkwijze bij de majeure risicobe-
drijven (BRZO-bedrijven). Dit zowel met betrekking tot de werkwijze, als de verant-
woording. Over de uitwerking van deze aanbevelingen wordt u binnenkort separaat
geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde nthe,

secretaris

Bijlagen:
- 1. Provincie Dre rapportage 2016-De rapportage van de RUD Drenthe

bodem 2016-De bodemrapportage van de RUDhe- 2. Provincie

Drenthe
- 3. Jaarverslag uitvoering Brzo+ met doelstellingen en speerpunten 2016-

De rapportage over de BRZO-taken van de OD-G

walmb/coll



bezoekadres 
Westerbrink 1 
9405 BJ Assen 

~,', ... : ••• 
j';, " •••• Drenthe • •••• 

Aan Provincie Drenthe 
T.a.v. mevrouw A. Van Schreven 
Postbus 122 
9400 AC ASSEN 

RUD Drenthe 
Postbus 1017 
9400 BA Assen 

0800 - 9102 
info@ruddrenthe III 

VERZONDEN - B MEI 2017 

ons Ï\ç::merk 
201700270 

uw brief van/kenmerk team bijlage(n) 
2 

behandeld door telefoon 
de heer K.S. van der Wal 0592-754552 

e-mail 
k.vdwal@ruddrenthe.nl 

datum 
8 mei 2017 

onderwerp 
Rapportage derde periode 2016 

Geachte mevrouw van Schreven, 

Hierbij stuur ik u de rapportage over de voortgang van de werkzaamheden van de RUD Drenthe over de derde 
periode 2016 (september tim december). Er wordt in deze rapportage aandacht besteed aan de stand van 
zaken ten opzichte van uw uitvoeringsprogramma. In de bijlage vindt u een gedetailleerde lijst met de 
aantallen voor de Drentse en de niet-Drentse Maat op basis van de verschillende producten voor uw 
organisatie. In deze periode moesten onder meer medewerkers van de RUD Drenthe wennen aan het werken 
in het LOS-systeem. Hierdoor is de productie over het algemeen wat lager dan in devoorgaande perioden. 

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. 

In afwijking van voorgaande rapportages wordt in deze rapportage inzicht gegeven in het totaal aantal 
bestede uren in vergelijking met het aantal uren opgenomen in het uitvoeringsprogramma. In voorgaande 
rapportages is dit helaas niet inzichtelijk gemaakt, maar bij de jaarafsluiting is hier wel voor gekozen. In 2017 
zullen we dit bij elke tussentijdse rapportages opnemen. 

Urenbesteding 

Uren Begroot Werkelijk 
Drentse maat 13.344 * 10.821 
Niet-Drentse maat 25.281 23.378 
Indirect productief 4.459 
Totaal 38.625 38.658 100,1% 

"Inclusief indirect productief 

De post "indirect productief' betreffen uren die niet rechtstreeks aan een product zijn toe te rekenen, maar 
wel noodzakelijk om producten te realiseren. Dit zijn o.a. de algemene uren voor de voorbereiding op de 
Omgevingswet, cross compliance en de algemene uren voor de doorwerking van de veranderingen in het 
activiteitenbesluit. Hiernaast betreft dit ook uren die bijvoorbeeld besteed worden aan kennisuitwisseling, het 
volgen van wetswijzigingen en het opstellen van rapportages en het jaarprogramma. Deze uren zijn conform 
de verdeelsleutel, opgenomen in de begroting 2016, verdeeld over de verschillende bevoegde gezagen. 
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2. Onderzoek naar de afspoeling van asbestvezels van daken en de gevolgen daarvan voor de bodem. 
Dit onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd en de resultaten worden voor de zomer van 2017 
verwacht. 

3. Actieplan asbestdaken provincie Drenthe 
Onder de titel: 'Alle daken asbestvrij in 2024 - Bouwstenen voor een Drentse aanpak' heeft de RUD samen 
met de provincie Drenthe en de gemeente Emmen een actieplan opgesteld om Drenthe asbestvrij te gaan 
maken. In het plan zijn bouwstenen uitgewerkt die de operatie om Drenthe asbestvrij te maken kan 
bespoedigen en verbeteren door bijvoorbeeld combinaties te maken met duurzaamheid en verbeteren 
van ruimtelijke kwaliteit. Het plan is nu onderdeel van de mogelijke gezamenlijke aanpak van 
verwijdering van asbestdaken. 

Activiteitenbesluit 
In het kader van het project Activiteitenbesluit worden alle vergunningen doorgelicht. Doel is het in kaart 
brengen welke vergunningen of voorschriften als gevolg van het Activiteitenbesluit zijn komen te vervallen. 
Ook wordt bekeken ofhet opstellen van rnaatwerkvoorcchriften (o.a. geluid) noodzakelijk is. Het opstellen 
van de maatwerkvoorschriften zelf behoort niet tot het project. De doorlichting ligt achter op schema. De 
materie is complex, waardoor er veel uitzoekwerk is. 

Omgevingswet 
Gestaag wordt de Omgevingswet steeds verder ingevuld. Het afgelopen jaar zijn er door de RUD adviezen 
opgesteld voor onze opdrachtgevers over de ter consultatie voorliggende concept aanpassingswetten bodem 
en geluid en de uitvoerings Arnvb's en invoeringswet. We hebben onder andere gekeken naar wat de 
wetsvoorstellen (kunnen) gaan betekenen voor de fysieke leefomgeving en voor onze opdrachtgevers. De 
Omgevingswet is complex en er zal vooral veel met elkaar moeten worden afgestemd. De gemeenten hebben 
de intentie uitgesproken om gezamenlijk de Omgevingswet te gaan voorbereiden. De RUD, maar ook GGD, 
VRD en de waterschappen werken mee in dat gezamenlijke proces. De RUD is zich intern aan het 
voorbereiden om onze opdrachtgevers vanaf 2017 adequaat te kunnen blijven adviseren. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen?;1 accountmanager vanuit de RUD Drenthe voor uw organisatie. 

Met vri Iii e groet, 
I .' -. 

M.Hei 

Afschrift Aan: J. de Vos en H. Booij, opdrachtgever voor de RUD Drenthe van de Provincie Drenthe 
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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. 
Omdat 2016 het eerste jaar is waar conform de Drentse Maat is gewerkt zijn vergelijkingen met het verleden 
lastig te maken. Hierdoor is het niet goed mogelijk om trends of opvallende zaken te signaleren. Dit zal in de 
toekomst wel mogelijk zijn. Hierbij zalook het LOS-systeem informatie gaan opleveren die voor u als 
opdrachtgever relevant zal zijn. 

Naast de afgeronde opdrachten wordt voor de Drentse Maat-producten in de rapportage ook inzicht gegeven 
in de aantallen die mee zijn genomen uit de werkvoorraad van vóór 2016 en wordt inzicht gegeven in het 
jaarprogramma, het gerealiseerde werk in periode drie en de werkvoorraad aan het eind van periode drie. 

Drentse Maat 

erqunninqen 
Werk- 

Product voorraad Jaarpr.2016 Werk- Afgerond 
nr. Drentse Maat 2015 op aantallen Afgerond P3 voorraad P3 (P1, P2 en P3) % v.h. totaal 

101 Omaevinzsveraunnina Milieu - Oorichtinasverzunnina 0 1 1 1 2 200.0% 
102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 0 3 1 0 1 33.3% 
103 Omaevinasveraunnina Milieu - Milieuneutrale wiizieina 1 1 11 1 28 2800,0% 
104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 2 3 1 6 3 100,0% 
105 Ornaevinasvereunnine Milieu - OBM 0 1 0 0 0 0,0% 
106 Omaevingsvergunning Milieu - Actualiseren 0 3 0 0 1 33,3% 
107 Maatwerkvoorschrift Milieu 0 0 0 0 2 200,0% 
108 Vooroverleg milieu 0 7 4 5 9 128,6% 
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 0 0 0 0,0% 
110 Intrekken van een vergunning 0 1 0 1 0 0,8% 
III Meldingen milieu 0 4 3 5 8 200,0% 
ll2 Melding niet inrichtinggebonden 0 0 0 0 0 0,0% 
ll3 Ontheffing verboden 0 0 1 0 6 600,0% 
ll4 Informatieverstrekking bedri ifsactiviteit en milieu 0 2 7 0 16 800,0% 
ll5 Advisering rijksprocedures 0 1 0 0 2 200,0% 

Het totaal aantal afgehandelde vergunningsproducten is groter dan verwacht (jaarprogramma). Met name het 
aantal milieuneutrale wijzigingen is groter dan verwacht. Het betreft hier onder meer werkzaamheden in 
verband met kapvergunningen. bouwvergunningen, afdekken stortplaats e.d. 
Aangezien de Drentse maat in 2016 voor het eerst is toegepast kan nog niet worden gezegd of de afwijkingen 
incidenteel of structureel zijn. 

T. . ht H dh oeztc en an avtnq 
Werk- 

Product voorraad Jaarpr. 2016 Werk- Afgerond 
nr. Drentse Maat 2015 op aantallen Afgerond Pa voorraad P3 (P1, Plen P3) % v.h. totaal 

116 Toezicht milieu (bedriifsactiviteiten) cat 1 0 0 0 0 0 0,0% 
117 Toezicht milieu (bedriifsactiviteiten) cat 2 0 0 0 0 0 0,0";;' 
118 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3 0 0 0 0 0 0,0% 
119 Toezicht milieu (bedriifsactiviteiten) cat 4en 5 0 42 13 13 58 138,1% 
120 Klachten 0 3 35 3 92 306&,7% 

Het aantal uitgevoerd inspecties is ten opzichte van het aantal afgenomen inspecties ruimschoots gehaald. Dit 
zelfde geldt voor het aantal afgehandelde klachten. Opgemerkt hierbij wordt dat onder productnummer 120 
niet alleen het afhandelen van klachten (11) wordt genoemd, maar ook meldingen van ongewone voorvallen 
(81). Bij het opstellen van het jaarprogramma is hier geen rekening mee gehouden. 

Met betrekking tot de bovengrondse gasolietanks bestaat verwarring en onduidelijkheid. Daarom wordt een 
notitie door de RUD Drenthe voorbereid. In deze notitie wordt o.m. ingegaan op de regelgeving met 
betrekking tot bovengrondse tanks en aangegeven hoe vanuit de toezicht met genoemde tanks dient te 
worden omgegaan. 
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In de derde periode 2016 is tegen de last onder dwangsom inzake het afvoeren van opgeslagen afvalstoffen bij 
een voormalige recyclingbedrijf bezwaar ingediend. Het bezwaar bleek ongegrond. 
In 2016 is in totaal 8 keer een voorafkondiging last onder dwangsom verzonden en is 5 keer een last onder 
dwangsom opgelegd. 

Niet-Drentse Maat 

Product Jaarpr. 2016 Werkelijke Totaal (P1,P2 
nn" Niet lilrentse Maat ~ op uren uren P3 enP3) % v. h. totaal 

200 BGldem 15915 4984 14441 91% 
300 Gel"i!:!, IUGht em extemefveilildieid 500 78 414 83% 
400 ~sijest 0 9 42 415O"~ 
500 JotidisGhe ondersteunrn'É· 745 358 832 112"1<; 
600 'i'lIIilfeuspecial[stiscne'taktn; .• 1660 141 962 58% 
700 Proiectenj 412 83 261 63% 
81)~ 'Iley,guAni'nR ont&'randen'lmetden'liuurwerl<, .. 1000 402 832 8~ 
901 0nthèffin2 Trl!JG' .,' 150 80 352 234% 

1'001: 'f,Glèticht ontbnandlnl!, """nlIi~rk 350 391 814 233% 
141lili l<àeziGl!tt l'1!JG' 300 84 182 61% 
1300 I?rojeliten1 nlèt mitl~1? /&'od)!'msaneiiingsproTecten 4249 1204 4248 100% 

liotaFen'; 25281 7812 23378 92"Aó 

Bodem 
Voor een toelichting op de voortgang van het uitvoeringsprogramma Bodem wordt verwezen naar de bijlage. 

Geluid, lucht en externe veiligheid 
In de derde periode is daling van de inzet waar te nemen. De inzet was lager dan in het jaarprogramma was 
voorzien. Op jaarbasis is hierdoor ook een enigszins lagere inzet waar te nemen. Aangezien er gedurende het 
hele jaar geen achterstanden zijn geweest kan de inzet als passend worden geclassificeerd. 

De uren die samenhangen met de werkzaamheden die voor de gemeenten en de provincie op het gebied van 
externe veiligheid zijn uitgevoerd zijn niet in dit onderdeel van het overzicht opgenomen. Deze uren zijn te 
opgenomen bij het onderdeel Impulse onder het kopje Projecten. Het betreft het doorzetten van budget dat de 
provincie in het kader van programma Impuls externe veiligheid 2015-2018 heeft ontvangen van het rijk. 
Hiervoor is een overeenkomst tussen de Provincie en de RUD Drenthe afgesloten. 

Asbest 
Begin 2016 is besloten dat de asbesttaken door de RUD Drenthe worden uitgevoerd. De financiering heeft 
plaatsgevonden middels een aanpassing van de begroting 2016 van de RUD. In het onderdeel projecten van 
deze rapportage staat informatie over de inhoudelijke voortgang. 

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 
flink afwijken ten opzichte 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 ten opzichte 
van de gemeenten meer juridische ondersteuningstaken die niet onder de Drentse maat vallen. 

Er is juridische ondersteuning verleend bij het opleggen van lasten onder dwangsom bij een tweetal 
zwembaden. Ook over een aantalontgrondingszaken is juridische ondersteuning verleend. 

Verder is het beroep behandeld tegen de opgelegde last onder dwangsom gericht tegen drainage op gronden 
grenzend aan Natura 2000-gebied 'Drents Friese Wold en Leggelderveld'. 

In het kader van de juridische ondersteuning heeft met betrekking tot de Natuurbeschermingswet een 
intensiveringsoperatie plaatsgevonden. In principe wordt nu acht uur per week bijstand verleend bij het 
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behandelen van aanvragen, zienswijzen en beroepschriften die worden ingediend in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. 

Met betrekking tot de luchtvaart worden juridische ontwikkelingen en jurisprudentie bijgehouden. 
Tegen een verleende TUG ontheffing is bezwaar ingediend. De verleende ontheffing is door ons bij de 
commissie verdedigd. De commissie vond het bezwaar ongegrond. Naar aanleiding van dit bezwaar is door 
ons geadviseerd de procedure rond de TUG ontheffing aan te passen. 

Verder zijn twee Wob verzoeken behandeld. 

Advisering bouwen RO 
Met betrekking tot het Emmtec-terrein is geadviseerd over de wijze van barging van de met de bedrijven 
gemaakte afspraken in het kader van brandveiligheid. 
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Projecten provincie Drenthe 

ProjectN34 
In het collegeprogramma (2015-2019) van de Provincie Drenthe is de verdubbeling van de N34 tussen 
Coevorden-Noord (aansluiting N382) en Emmen (aansluiting met de N381) opgenomen. Het plan is in 2018 
met de uitvoering van de verdubbeling te starten. 

Voor de zomer zijn de onderzoeken en rapporten op het gebied van bodem, externe veiligheid, geluid 
(wegverkeerslawaai) en lucht afgerond. Deze zijn gebruikt voor het opstellen van een m.e.r. beoordeling en de 
noodzakelijke bestemmingsplanprocedures in Coevorden en Emmen voor de verdubbeling van de N34. 

Uit de onderzoeken bleek dat door de verdubbeling van de N34 bij drie woningen in de gemeente Coevorden 
er sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. 
Na de zomer is voor de provincie Drenthe ondersteuning gegeven voor het opstellen van het definitieve 
besluit hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder voor deze woningen. 

Het project is 30 november 2016 afgesloten met een evaluatiegesprek met de projectleider van de Provincie 
Drenthe. 

Windturbines 
In deze periode is geen inzet gevraagd. 

Milieuaspecten regionale luchthavens Drenthe 2016 

Inleiding 
Op grond van artikel 8.55, eerste lid en artikel 8.65 van de Wet luchtvaart brengen GS jaarlijks aan PS verslag 
uit over de milieuaspecten en indien van toepassing de externe-veiligheidsaspecten vanwege het 
luchthavenluchtverkeer op de regionale vliegvelden. Dit verslag dient in ieder geval te bevatten een overzicht 
van zich in het afgelopen gebruiksjaar voorgedane overschrijdingen van in het luchthavenbesluit opgenomen 
grenswaarden voor de geluidbelasting. 

Het registreren en verstrekken van gegevens 
De Wet luchtvaart bepaalt in artikel8.54 dat de exploitant van de luchthaven zorg draagt voor het registreren 
van de geluidbelasting vanwege het luchthavenverkeer. Overeenkomstig artikel 13 van de Regeling 
burgerluchthavens dient de exploitant vanaf het begin van het gebruiksjaar tot het einde van het gebruiksjaar 
een registratie bij te houden. Deze registratie bevat onder andere het aantal luchtvaartuigenbewegingen per 
etmaal en de tijdstippen waarop door luchtvaartuigen van de luchthaven gebruik is gemaakt. 

Luchthaven Hoogeveen 
Geluid 2016 
Vliegveld Hoogeveen heeft maandelijks bovenstaande luchtverkeersgegevens ingeleverd. Op de aangeleverde 
gegevens hebben wij de voorgeschreven berekeningen uitgevoerd. Uit de gegevens volgt dat tijdens het 
gebruiksjaar de geluidsgrenswaarden (52,7 Lden), op beide handhavingspunten niet zijn overschreden. Wij 
hebben dan ook geen maatregelen hoeven voor te schrijven om de geluidbelasting vanwege het luchthaven 
luchtverkeer terug te dringen binnen de grenswaarden. 
Externe veiligheid 2016 
Omdat Vliegveld Hoogeveen het per vliegtuigtype aantal toegestane vliegbewegingen in het kalenderjaar niet 
heeft overschreden is er geen sprake van een toename van de vergunde 10.5- en 10.6- plaatsgebonden 
risicocontour. Vliegveld Hoogeveen heeft voldaan aan haar verplichtingen van de externe 
veiligheidsnorrnering. 

Luchthaven Kanaal B NZ 77. Emmer-Compascuum 
De heer Snuverink levert eenmaal per jaar, na het gebruiksjaar (oktober-oktober), de vluchtgegevens in. Uit de 
aangeleverde gegevens blijkt dat het aantal door ons vergunde vliegbewegingen niet is overschreden. Wij 
hebben dan ook geen maatregelen hoeven voor te schrijven om de geluidbelasting vanwege het 
luchthavenluchtverkeer terug te dringen. 
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Luchthaven Heli Holland, Emmer-Compascuum 
Heli Holland heeft ieder kwartaal haar vluchtgegevens ingeleverd, Uit de vluchtgegevens van 2016 blijkt dat 
de vergunde hoeveelheid vluchtbewegingen niet is overschreden, Dit betekent dat de vergunde 
geluidbelasting op het handhavingspunt niet is overschreden, Heli Holland heeft voldaan aan haar 
verplichtingen aangaande de externe veiligheid en geluid, Wij hebben dan ook geen maatregelen hoeven voor 
te schrijven om de geluidbelasting vanwege het luchthavenluchtverkeer terug te dringen binnen de 
grenswaarden, 

Verleende TUG's (Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik) terreinen 
Het aantal bestede uren voor de ontheffingen TUG is ook in de derde periode groet, afgezet tegen de 
jaarplanning. Overigens is in 2015 aan deze taak op jaarbasis ca 680 uur besteed en in 2014 ca 625 uur, 
Waarschijnlijk is het aantal uren voor het jaarprogramma 2016 te laag ingeschatIn het kalenderjaar 2016 
hebben Gedeputeerde Staten, 26 eenmalige, ontheffingen verleend aan luchtvaartuigen (helikopters) om 
gebruik te mogen maken van terreinen die geschikt zijn om tijdelijk en uitzonderlijk te kunnen gebruiken om 
te landen en op te stijgen, de zogeheten TUG, Daarnaast zijn 7 ;:;enerieke ontheffingen (parapluontheffing) 
verleend om twaalf keer per kalenderjaar gebruik te mogen maken van terreinen die hiervoor geschikt zijn, 

Algemene projecten RUD 

Ketentoezicht 
In 2016 is invulling gegeven aan de thema's asbest, co-vergisting en wit- en bruingoed, 

Met betrekking tot asbest is geprobeerd te bewerkstelligen dat ook de gemeentelijke inzamelstations een 
registratie bij gaan houden van asbest dat door particulieren wordt gebracht. We zien nu te vaak dat deze 
administratie niet plaatsvindt met als gevolg dat illegale sloop minder goed wordt opgemerkt. Omdat dit 
wettelijk niet verplicht is, is het ons niet gelukt om met de gemeentelijke inzamelstations op dit punt 
afspraken te maken, We hebben ons gericht op enkele containerverhuurbedrijven. Bij in elk geval één bedrijf 
is geconstateerd dat illegaal asbest wordt ingezameld, vervoerd en opgeslagen, Na ons optreden is het bedrijf 
hier mee gestopt. Momenteel wordt nog gekeken naar een vervolg, Door de grote capaciteitsvraag voor het 
reguliere asbesttoezicht was het niet mogelijk voldoende invulling te geven aan het ketentoezicht asbest. 

Veel energie is gaan zitten in het toezicht bij de wit- en bruingoedsector. Het kennisniveau bij de 
kringloopcentra aangaande de afvoer van wit- en bruingoed is over het algemeen slecht. In veel gevallen 
hebben wij goede voorlichting kunnen geven en daarnaast de afvoer via illegale kanalen kunnen beëindigen, 
In samenwerking met de OD Rivierenland is illegale export naar Ghana stopgezet. Met het toezicht bij de 
schroothandel, die ook een rol speelt in de verwerking van wit- en bruingoed, is een begin gemaakt. Dit krijgt 
in 2017 een vervolg, De samenwerking met IL T begint steeds meer vorm te krijgen, 

Voor wat betreft co-vergisting hebben we ons in 2016, naast het toezicht bij de vergisters. ook gericht op 
toezicht bij primaire ontdoeners zoals slachterijen, Onze conclusie is dat bij deze branche de afvoer op juiste 
wijze plaatsvindt. In 2017 zullen we ons richten op enkele andere tussenschakels zoals handelaren en 
vervoerders, De samenwerking met politie en NVWA loopt goed, 
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Toezicht asbest 
Vanaf juli hebben we ongeveer 700 sloopmeldingen binnen gekregen en getoetst. Nog niet alle gemeenten 
sturen hun sloopmeldingen door naar de RVD. We gaan er vanuit dat in 2017 alle opdrachtgevers hun 
meldingen doorsturen. Er is een grote verbeterslag gemaakt waar het gaat om het toetsen van de 
sloopmeldingen. Met de woningbouwcorporaties zijn afspraken gemaakt over een steekproefsgewijze toetsing 
van hun meldingen. Er is voor gezorgd dat bij de woningbouwcorporaties nu zelf een asbestdeskundige 
aanwezig is waardoor de kwaliteit van de meldingen maar ook het saneringswerk sterk omhoog is gegaan. Het 
is immers efficiënter om niet alle meldingen van de corporaties te toetsten maar de kwaliteit bij de bron te 
borgen door de deskundigheid bij de corporaties te verhogen. 
Er zijn veel toeziehtsbezoeken verricht. Voor zowel de inventarisatiebureau's als de saneringsbedrijven was 
deze aanpak sterk wennen maar de kwaliteit van de inventarisaties en de saneringen is merkbaar omhoog 
gegaan. Het overgrote deel van de meldingen komt nu binnen via LOS en in 2017 zal hiervoor het LAVS 
worden gebruikt. In 2016 heeft de RVD richting opdrachtgever een advies gegeven over de afhandeling van de 
sloopmelding. De brief richting melder is vervolgens door de gemeente zelf opgesteld en verstuurd. In 2017 
zal de RVD ook de brief opstellen en versturen. 

Energiebesparing 
Toezicht op energiebesparing 
Medio 2016 zijn de toezichthouders getraind in het toezicht op energiebesparing. Daardoor is het aantal 
reguliere toeziehtsbezoeken waarbij specifiek aandacht is besteed aan energiebesparing toegenomen. De 
doelstelling van in totaliteit 550 geregistreerde controles op energiebesparing over 2015/2016 is niet 
gehaald. Daarom zal dit project doorlopen in 2017. We hebben hiertoe afspraken kunnen maken met de VNG 
betreffende het doorschuiven van financiële middelen. 

Audits Energy Efficiency Directive (EED) 
In 2016 zijn 25 auditrapportages ingediend, een aantal daarvan is al goedgekeurd. Het merendeel van de in 
totaal ca. 90 in te dienen auditrapportages zal in 2017 worden ingediend en beoordeeld. Eind 2016 is er 
overeenstemming gekomen over de financiële bijdrage van het rijk in de uitvoeringskosten van de Energy 
Efficiency Directive (EED) en is deze uitbetaald via gemeente- en provinciefonds. Ook heeft er in 2016 veel 
vooroverleg over uit te voeren audits plaatsgevonden. Alle audits zijn tot op heden op eigen initiatief door de 
bedrijven uitgevoerd. In 2016 is, zoals met de gemeenten is afgesproken, nog geen actief toezicht uitgevoerd 
op de auditverplichting in het kader van de EED. 

Energietoezicht scholen, kantoren en sportaccommodaties 
Eind 2016 is het project Energietoezicht scholen, kantoren en sportaccommodaties opgestart. Hierbij wordt 
bij genoemde typen inrichtingen, waar normaal gesproken geen of hooguit één keer per 10 jaar milieutoezicht 
wordt uitgevoerd, een toeziehtsbezoek gebracht specifiek gericht op energiebesparing. Voor de uitvoering 
hiervan wordt door I&M een subsidie uitgekeerd. De uitvoering zal plaatsvinden in 2017 en 2018. 

Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MfA3) 
De Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA3) loopt tot 2020. Eind 2016 hebben de deelnemende bedrijven 
(circa 30) voor de periode 2017-2020 een energie-efficiencyplan (EEP) ingediend met daarin besparende 
maatregelen om te voldoen aan een doelstelling van 2% energiebesparing per jaar. Begin 2017 zullen deze 
plannen worden beoordeeld en zal zo nodig de verplichting tot uitvoering in de vergunning van de bedrijven 
worden vastgelegd. 

Asbestdaken. 
Het project asbestdaken bestaat uit drie deelprojecten. Landelijk wordt met veel belangstelling uitgekeken 
naar de resultaten van dit project. 

1. Inventarisatie asbestdaken door middel van remote sensing. 
Volgens planning is de gevlogen verkenning uitgevoerd en is de cameradata omgezet naar GIS-data. Vit 
deze GIS-data is een asbestkaart gegenereerd met daarop aangegeven de asbestdaken. De kaart is in 
januari 2017 gepresenteerd. Nu wordt de ICT omgeving ingericht zodat, onder voorwaarden, de 
gemeenten ook toegang kunnen krijgen tot deze informatie. 
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Werk- 
Product voorraad Jaarpr.2016 Werk- Afgerond (P1, 
nr. Drentse Maat 2015 op aantallen Afgerond P3 voorraad P3 P2 en P3) % v.h. totaal 

101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning 0 1 1 200,0% 
102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning 0 3 0 33,3% 
103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging 11 28 2800,0% 
104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen 1 100,0% 
105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM 0 0 0 0,0% 
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren 0 0 33,3% 
107 Maatwerkvoorschrift Milieu 0 0 0 200,0% 
108 Vooroverleg milieu 0 7 4 128,6% 
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit 0 0 0 0 0,0% 
110 Intrekken van een vergunning 0 0 0,0% 
111 Meldingen milieu 0 4 200,0% 
112 Melding niet inrichtlnggebonden 0 0 0 0 0 0,0% 
113 Ontheffing verboden 0 0 0 600,0% 
114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu 0 7 0 16 800,0% 
115 Advisering rijksprocedures 0 0 2 200,0% 
116 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1 0 0 0 0,0% 
117 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2 a 0,0% 
118 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3 0 0 0,0'lG 
119 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5 a 42 13 13 58 138,1% 
120 Klachten a 3 35 3 92 3066,7% e 121 Meldingen Besluit bodemkwaûteft 0 20 0 5,0% OJ 122 Melding calamiteit bodem 0 0 1 - 123 Toezicht bodemaspecten Wm inrichtingen - tanksaneringen 0 0 a - 
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit a 10 4 
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering 0 0 0 
126 Toezicht gebiedsgericht milieu 0 0 
127 Toezicht overige milieuwetgeving 0 

Totalen: 

Product Jaarpr. 2016 Werkelijke Totaal (P1'p2 
nr. Niet 0ren15e Maat opuren uren P3 enP3) % v.h. totaal 

200 Bodem 15915 4984 14441 91% 
201 Beschikking Wet Bodembescherming 0 1832 4784 
202 Meldin en Besruit uniforme saneringen 0 167 530 
203 Beoordeling verzoeken Warmte en kovde opsla a a 9 
204 Informatieverstrekking bodem a 101 296 
205 Advlserln bodem 0 88 306 
206 Toezkht bodemsaneri'1ll en - bescner",ing 0 893 271n 
207 ove . e Bodemtal<en 0 1903 5817 
300 Geluid, lUCht en externe vetligheid 500 78 414 
301 Hogere waarde procedure 0 0 9 
302 Advisering geluid a 69 195 
303 Adviseri 0 22 

185 
0 42 41 
0 42 
0 0 0 

745 358 832 112% 
0 a 4 
0 20 67 

503 Overi e ridische Of.).der.steunin 0 3~9 761 
6110 MiHeuspeciàllstisd1e lll,k.en 1660 141 962 58% 
601 MER 41 41 

0 3 64 
98 858 

412 83 261 63 
0 83 261 

1000 402 832 83% 
lSO 80 352 234% 
350 391 814 233% 
300 84 1S2 61% 

4249 1204 4248 100% 
799 24 799 
75 28 75 

C 1346 443 1346 
40 40 40 CU 

Prel.nder 59 ZO 59 '- godemsanerlng 1930 733 1930 ::> Totalon: 25281 7812 23378 92% 



Bijlage rapportage jaarprogramma 
Bodem 2016 

••• •••• Drenthe. 
~ ............. 

Datum 21 april 2017 

1. Inleiding 
Op basis van het jaarprogramma 2016 hebben wij de bodemtaken uitgevoerd. In het jaarprogramma zijn 
een aantal concrete activiteiten benoemd die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het 
Convenant Bodem en Ondergrond 2016 t/rn 2020 en uit het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 
2016-2020. Deze doelstellingen zijn onder andere: 
- het saneren/beheersen van alle spoedlocaties voor eind 2020; 
- het ontwikkelen van gebiedsgericht grondwaterbeheer voor grootschalige grondwaterverontreinigingen; 
- Integratie van het bodembeleid in andere beleidsvelden; 
- goerle investering in kennis en informatiebeheer van de bodem, samenwerken en kennisdelen. 
Van de RUD wordt verwacht dat zij de uitvoering van het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 
voortvarend en kwalitatief goed oppakt. De focus ligt daarbij op het uitvoeren van het Convenant (o.a. 
spoedlocaties en gebiedsgericht grondwaterbeheer). 
Voor deze uitvoering was voor 201615330 uur beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de RUD voor de 
financiering van geprogrammeerde bodemsaneringsprojecten een bevoorschotting van € 2.043.000 euro 
gekregen. Voor de financiële administratie van de bodemsaneringsprojecten was 1022 uur beschikbaar 
gesteld. 

In deze rapportage geven we een korte terugblik over de doelstellingen voor 2016, de activiteiten die wij 
hebben uitgevoerd die bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen om zo te komen tot een 
duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond en een schone en veilige 
leefomgeving in Drenthe. 

2. Doelstellingen, activiteiten, resultaten, outcome 2016 

2.1. Aanpak spoedlocaties 
Doelstelling 
Vóór 2017 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 
Om inzicht te krijgen in de spoedlocaties en het verminderen daarvan wordt jaarlijks op basis van het 
Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond een rapportage naar de 2e Kamer gezonden. 
De periode van rapportage loopt van 1 oktober tot t oktober. Wij hebben op 28 september de Drentse 
rapportage toegezonden. Met de bedrijven, die zelf verantwoordelijk zijn voor de aanpak van hun eigen 
spoedlocatie. zijn wij in overleg gegaan om te zorgen dat er een naderonderzoek/aanvullend onderzoek 
dan wel een sanering wordt gestart. Voor meer activiteiten zie ook paragraaf 2.4. 

Van de 62 locaties die op de lijst stonden bij de eindmonitoring van het voorgaande convenant (1 oktober 
2015) zijn er in 2016 negen locaties van de lijst afgehandeld door afronding van de sanering of doordat uit 
nieuwonderzoek is gebleken dat er geen sprake is van onaanvaardbare risico's. Dit betekent dat op 1 
oktober 201653 locaties nog op de spoedlijst staan. 
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Op alle locaties met humane risico's (4) is de sanering in uitvoering. Dat geldt ook voor 30 locaties met 
verspreidingsrisico's en één locatie met ecologische risico's. In 2016 zijn op twee derde van de 
spoedlocaties op de lijst saneren-ie maatregelen in uitvoering. 

Op 2 locaties na zijn eind 2016 op alle spoedlocaties, die op de MTR lijst in 2013 stonden, een 
beschikking ernst en spoed genomen. De 2 locaties waarop nog een beschikking moet worden genomen 
zijn De Holwert 1 te Coevorden (vanwege lopende bezwaarprocedure) en Kleine Marktstraat 6-8 te Assen 
(vangnet en onderzoek). In totaal hebben we 7 beschikkingen ernst en spoed genomen in 2016 op 
locaties die stonden op de spoedlijst. 
Inzet van het juridisch instrumentarium is niet nodig geweest. Bedrijven zijn bereid mee te werken aan de 
aanpak van bodemverontreiniging. 

Wat hebben we bereikt in 2016 (outcome) 
De activiteiten en resultaten laten zien dat de Drentse spoedlijst verder is afgenomen. De 
convenantsdoelstelling is hiermee dichterbij gekomen. 

2.2. Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Drenthe 
Om de aanpak van Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGB) binnen Drenthe op een eenduidige en 
transparante wijze vorm te geven hebben we in 2015 generieke kaders opgesteld. 

Doelstelling 
In de gemeenten Hoogeveen, Assen, Coevorden en Meppel gebiedsgericht grondwaterbeheer verder 
vorm geven en samen met gemeenten en eventuele derden komen tot gebiedsbeheerplannen. 

Activiteiten en Resultaten 
Hoogeveen 
De projectgroep GGB Hoogeveen (bestaande uit provincie, gemeente, waterleidingmaatschappij) zijn 
verder gegaan met het opstellen van een gebiedsbeheerplan. Om het plan verder vorm te geven was 
meer onderzoek naar de bodem van Hoogeveen nodig. De verontreinigingsproblematiek onder 
Hoogeveen is veelomvangrijker en complexer dan tot dusver is aangenomen. Daarom is in de zomer een 
seismisch onderzoek en geo-elektrisch onderzoek uitgevoerd naar de opbouw van de bodem. Hiervan is 
een film gemaakt. Het gebiedsbeheerplan is in 2016 in een afrondende fase gekomen en ambtelijk 
besproken met de provincie (medewerkers van team MBE en Water) en de gemeente Hoogeveen. Op 
basis van deze bespreking is de projectgroep aan de slag gegaan met aanpassing van het 
gebiedsbeheerplan en het opstellen van een uitvoeringsplan. 
Ook is het opstellen van een bestuursovereenkomst in gang gezet. Verder zijn we gestart met het 
benaderen van de bedrijven om deze mee te nemen in de gebiedsgerichte aanpak. We hebben de eerste 
gesprekken gehad met Ardagh en zijn met hen gestart met onderhandelingen over afkoop van de diepe 
grondwaterverontreiniging en het opstellen van een afkoopovereenkomst. 

Assen 
Voor GGB in Assen is een projectgroep GGB Assen samengesteld bestaande uit RUD medewerkers 
(namens de gemeente Assen en de provincie) en adviesbureau Antea). Beide opdrachtgevers zijn 
betrokken door zitting te hebben in de stuurgroep. De projectgroep heeft een vervolg gegeven aan de 
verkenning voor GGB (2014) en is gestart het opstellen van een startdocument. Daar heeft de stuurgroep 
mee ingestemd. Vervolgens is met een workshop met alle gebiedspartners gestart met het schrijven van 
een gebiedsbeheerplan. 

Pagina 2 



Meppel 
Voor GGB in de gemeente Meppel is eenzelfde structuur opgezet als in Assen. De projectgroep bestaat 
daar uit de RUD medewerkers (namens de gemeente Meppel en de provincie) en de adviescombinatie 
GGB (Witteveen+Bos, Bioclear en 3 Dimensies). De projectgroep is gestart met een verkenning of 
gebiedsgericht grondwaterbeheer in Meppel mogelijk is en meerwaarde biedt. Hiervoor is een workshop 
gehouden met gebiedspartners en verschillende beleidsterreinen uit de gemeentelijke organisatie. Op 
basis hiervan is begonnen met het schrijven van een rapportage. Deze zal naar verwachting in het 2e 
kwartaal van 2017 zijn afgerond. 

Coevorden 
De verdere ontwikkeling van GGB in Coevorden is eind 2016 gestart met de actualisatie van het diepe 
grondwater (de pluim) van CPC. Op basis van deze actualisatie zal een verdere voorbereiding voor GGB 
in Coevorden een vervolg krijgen. 

Wat hebben we bereikt in 2016 (outcome) 
De ervaring leert dat het komen tot gebiedsgericht grondwaterbeheer 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 de hoofdlijnen van gebiedsgericht beheer van de grondwaterverontreinigingen 
in beeld; 
- de gemeente Assen gestart met het opstellen van een gebiedsbeheerplan 
- de gemeente Meppel gestart met een verkenning naar de haalbaarheid voor gebiedsgericht 
grondwaterbeheer . 

Voor gebiedsgericht grondwaterbeheer in de gemeente Coevorden is nog geen projectgroep gevormd. 

2.3. Beheer bodemsaneringsprojecten (projectfinanciering) 

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over de projectfinanciering en uitvoering van de 
bodemsaneringsprojecten. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst met bijlagen 
"Financiering en administratieve afhandeling bodemprojecten uitgevoerd door RUD in opdracht van de 
provincie Drenthe" (25 februari 2015). 
Hiervoor krijgt de RUD aan het begin van het jaar een bevoorschotting van 25% op basis van een 
jaarplanning en daarna zal per maand waar nodig budget worden overgeheveld naar de RUD. 

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 
Begin 2016 hebben we een bevoorschotting van de provincie v.w.b. de financiën van de 
geprogrammeerde bodemsaneringsprojecten ontvangen. Hiervoor hebben wij begin 2016 voor de 
geprogrammeerde saneringsprojecten projectplannen opgesteld waarin een raming is opgenomen van de 
uitgaven voor 2016. Voor het opstellen en bewaken (financieel beheer) van de bodemsaneringsprojecten 
zijn periodiek de geraamde uitgaven en de daadwerkelijke uitgaven besproken met de projectleiders. 
Hiervoor is een Excell document opgesteld. Vanuit de provincie hebben we op ons verzoek periodiek een 
overzicht ontvangen van de uitgaven en verplichtingen. Deze uitgaven en verplichtingen hebben we 
gecontroleerd op juistheid en verwerkt in onze projectadministratie. We hebben een project control cyclus 
(budgetteren, uitvoeren, meten, evalueren en bijsturen) toegepast. 

Met het toepassen van het project control cyclus hebben we proactief kunnen handelen en voortijdig 
bijgestuurd als blijkt dat een project uit de pas loopt of niet langer voldoet aan de eisen van de 
bevoorschotting. De realisatie in 2016 is lager uitgevallen ten opzichte van de raming (€ 2.947.000) die 
voor 2016 is opgenomen in het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. Dit is te 
verklaren door vertragingen in aanbestedingsprocedures waardoor saneringen en betalingen in tijd 
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opschuiven. Echter er is meer gerealiseerd dan de geactualiseerde raming voor 2016. Realisatie € 
2.325.000 en raming begin 2016 € 2.043.000. 

Wat hebben we bereikt in 2016 (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. 

2.4. 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 2016. Veel van deze geprogrammeerde projecten staan ook vermeld op 
de spoedlijst zoals genoemd in paragraaf 2.1. 

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 
De uitvoering van de geprogrammeerde projecten is voortvarend opgepakt. Er is veel inzet geweest op de 
aanpak van omvangrijke bodemverontreinigingen waarvan de aanpak tot dusver niet van de grond kwam. 
Naast deze majeure geprogrammeerde projecten hebben we ook andere bedrijven/probleemhebbers 
actief benaderd om te zorgen dat er onderzoek wordt uitgevoerd danwel saneringen worden opgepakt. 
We hebben voor onze eigen saneringen het werk ingekocht door het doen van opdrachtformulering en 
aanbesteding. Daarnaast hebben we saneringen begeleid en directievoering uitgevoerd. 
Hieronder wordt in het kort ingegaan op activiteiten voor de majeure projecten, waarvoor bevoorschotting 
is verleend in 2016, 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. 
Pluimaanpak 
De pluim is gemonitord en is meegenomen in de ontwikkeling en voorbereiding naar GGB Hoogeveen. 

Project cluster Fabrieksweg 
Aanpak bronlocaties 
De aanpak van de bronlocaties waar verschillende bedrijven verantwoordelijk voor zijn loopt vertraging op. 
De sanering stagneert omdat de biologische afbraak minder gunstig verloopt dan vooraf was voorzien. 
Hierover is periodiek overleg geweest met ons. 
Pluimaanpak 
De pluim cluster Fabrieksweg en pluimen omgeving Fabrieksweg worden meegenomen in de ontwikkeling 
en voorbereiding naar GGB Hoogeveen. 

Noordzijde 107-109 Gasselternijveenschemond. 
De sanering is in oktober 2016 volgens planning in uitvoering gegaan. De grondsanering is afgerond en 
de grondwatersanering wordt begin 2017 opgestart. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de 
verontreiniging veelomvangrijker was en dat uitdamping van verontreinigingen zo hoog was dat de 
normen werden overschreden. Hierdoor was het nodig om aanvullende maatregelen te treffen waardoor 
de kosten hoger zijn geworden. 

Project van Wijk & Boerma 
In 2016 is de aanbestedingsprocedure afgerond en eind 2016 is de sanering in uitvoering gegaan. De 
sanering zal naar verwachting tussen de 5 en 10 jaar duren. 

Project CPC Coevorden. 
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Op de locatie CPC vindt een gefaseerde in situ sanering plaats. In 2016 is ingestemd met de 
tussenevaluatie van fase 1 van de gefaseerde sanering van CPC. De tweede fase van de in situ sanering 
is gestart met injecties om de biologische afbraak van de verontreiniging te stimuleren. Eind 2016 is 
gestart met de actualisatie van het diepe grondwater (de pluim) van CPC ter voorbereiding op 
gebiedsgericht grondwaterbeheer (zie ook paragraaf 2.2). 

Vaart 151 Gasselternijveen 
Samen met de gemeente Aa en Hunze is dit geval van ernstige bodemverontreiniging (asbest, zowel 
bovengronds als in de bodem) opgepakt. Er is intensief inzet gepleegd (verzoek bij de rechtbank tot 
aanwijzing van de erfenis, overleg met vertegenwoordigers van de erven) in verband met niet 
afgewikkelde nalatenschap om de aanpak van de bodemverontreiniging mogelijk te maken. In 2016 is het 
perceel door de provincie Drenthe aangekocht en is gewerkt aan de planvorming en de aanbesteding. 
Begin 2017 wordt gestart met de sanering. 

Wijken Nieuw BuineQ 
De ambtshalve beschikking op de ernst en spoed is september 2016 verstuurd. Aansluitend zijn enkele 
maatregelen genomen om de locaties te vrijwaren van (verdere) verrommeling. Onderhoud van de 
maatregelen is privaatrechtelijk geregeld met de eigenaren. 

Bisschopswijk, Roden 
Op het saneringsplan is in 2016 een instemmingsbeschikking genomen en daarna is gestart met de 
aanbesteding. Voorafgaand aan de sanering is een aanvullend onderzoek uitgevoerd. De start van de 
sanering is daardoor opgeschoven naar het 1 e kwartaal van 2017. 

Holwert 1 Coevorden (Intergas) 
Door Intergas en de RUD zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Hierop hebben we de beschikking 
ernst en spoed genomen. Intergas heeft hiertegen bezwaar aangetekend. De bezwarenprocedure is 
aangehouden gedurende de onderhandeling met Intergas over de afkoop van de verontreiniging van het 
grondwater. Deze onderhandeling loopt nog. 

Kleiduivenschietterrein Oosterhesselen, Stortplaats Nijlanderweg en Stortplaats Bolhuisgat 
Bij deze drie spoedlocaties is een actualiserend onderzoek afgerond. Op basis van de risicobeoordeling 
bleek bij alle drie sprake van ecologische spoed. De uitslag van de standaard risicobeoordeling is echter 
nog weinig locatiespecifiek. Met behulp van een maatschappelijke afweging kan rekening worden 
gehouden met andere maatschappelijk relevante aspecten. Daarom heeft bij deze locaties een 
maatschappelijke afweging plaats gehad. Dat heeft geleid tot het advies de verontreinigingen als niet 
spoed te beoordelen. 

Paul KrugerstraatlNijlanderstraat 
Samen met gemeente Assen is het traject ingezet om voor deze locatie een marktconsultatie te houden 
met als doel kennis in de markt te mobiliseren voor een aanvullende bronsanering. 

4 CKW locaties Assen 
In het kader van GGB Assen zijn vier CKW locaties onderwerp van een onderzoek met als doel de bron 
en pluim zodanig in beeld te krijgen dat een beschikking ernst en spoed genomen kan worden. Het betreft 
VOCI-verontreinigingen op de locaties Brinkstraat 75, Oudestraat 26, Kleine Marktstraat 6-8 en het Plegt 
Vos terrein. 

Overige projecten 
FrankIinstraat 1 Hoogeveen: 
Er is een nader onderzoek uitgevoerd met als resultaat een beschikking ernst en spoed. 
Industrieweg 24 Meppel: Overleg heeft plaatsgevonden over een gewijzigde aanpak voor de sanering; 
Hoofdstraat 18 Odoorn: 
Op deze locatie is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding. Op basis daarvan is er een 
nieuwe beschikking ernst en spoed genomen en ingestemd met het Saneringsplan: 
Bosatex locaties: 
We zijn in overleg gegaan met Bosatex om deze aan te sporen nadere onderzoeken af te ronden voor de 
volgende locaties J.P. Santeeweg 5 te Nietap en Bentheimerstraat 32 te Coevorden. Voor de Heerestraat 
73 te Roden hebben we fase 2 van de sanering beoordeeld. 
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NAM locaties: 
Met de NAM hebben we structurele overleg over aanpak van de spoedlocaties en andere sanerings 
/monitoringslocaties. 
Subatlocatie Zuidwolde: na faillissement van de aannemer Biosoil hebben we Subat benaderd om tot een 
oplossing voor de lopende sanering in Zuidwolde te komen. 

Advisering 
Bij een aantal gemeentelijke saneringsprojecten (o.a. Talmastraat 64-70 Assen, Hoofdstraat 192 
Hoogeveen en Grote Oever 26-28 Meppel) hebben wij onze adviserende taak toegepast. 

Begeleiding uitvoering geprogrammeerde bodemsaneringsprojecten 
We hebben op diverse locaties saneringsactiviteiten begeleid en/of uitgevoerd. Bij Wijken Nieuw Buinen, 
Steunpunt Hoogeveen (WK provincie), fase 1 Noordzijde 107/109 Gasselternijveenschemond, Injecties 
Evenblij Hoogeveen en de infiltratie bij CPC Coevorden. Daarnaast hebben we een verificatieonderzoek 
laten uitvoeren op dl? locatie de Steegde te Sp'er. Bij 2 locaties zijn voorbereidinçen in gang gezet om te 
komen tot sanering te weten Vaart 151 te Gasselternijveen en Bisschopswijk te Nieuw-Roden. 

Wat hebben we bereikt in 2016 (outcome) 
Van de geprogrammeerde projecten zijn drie locaties afgerond. Dit zijn: Kleiduivenschietbaan Emelangen 
en Wijken Nieuw Buinen. Hiermee hebben een langlopend Wbb traject (Wijken Nieuw Buinen) na 25 jaar 
afgerond. Daarnaast hebben we de sanering afgerond op de Dr. Philipsweg 25 en de Talmastraat 64-70 
Assen. Met afranden van bovengenoemde projecten is de werkvoorraad verminderd. Bovengenoemde 
activiteiten en resultaten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Convenant Bodem en 
Ondergrond voor 2020. 

2.5 Faciliteren aanpak voormalige stortplaatsenl Nazorg Wm stortplaatsen. 
Doelstelling 
Voormalige stortplaatsen worden meegenomen in landschapsontwikkeling, natuur en recreatieve 
ontwikkelingen en herinrichtingsplannen. Duurzaam en efficiënt beheer voormalige stortplaatsen en Wm 
stortplaatsen zodat de omgeving geen nadeelondervindt van de stortplaats en eventuele verontreiniging 
naar de omgeving wordt voorkomen. 

Activiteiten en Resultaten 
Voor de stortplaats Alteveer 115 in Hoogeveen is samen met Prolander en de gebiedscommissie 
Zuidwolde gewerkt aan het tot stand komen van een sanering in combinatie met natuurontwikkeling en 
baggeren van een watergang door het waterschap. Hiermee krijgt de stortplaats een herbestemming. In 
2016 is een beschikking genomen op ernst en spoed en ingestemd met het saneringsplan. In september 
2016 is gestart met de sanering. De herontwikkeling loopt nog. 

In het lopende onderzoek naar alternatief gebruik van voormalige stortplaatsen is specifiek gekeken naar 
kleinere stortplaatsen. Vanwege hun beperkte oppervlak zijn ze te klein voor bijvoorbeeld productie van 
biomassa of zonne-energie. Samen met de Drentse Agrarische Natuurvereniging is een eerste 
beoordeling gedaan of dergelijke stortplaatsen pareltjes in het landschap kunnen worden door ze in te 
zaaien met bloemrijke kruidenmengsels. 

Bij 2 Wm stortplaatsen (Meisner en Attero) voeren we taken uit in het kader van de nazorg gesloten 
stortplaatsen. We hebben het beheer en onderhoud voor de gesloten stortplaats Meisner verzorgd. We 
hebben ondersteuning aan de provincie verleend bij de begroting en jaarrekening van het nazorgfonds. 
Voor Attera zijn de saneringsmaatregelen en de nazorgvoorzieningen door ons beoordeeld. Aanvullend 
op deze werkzaamheden hebben we geadviseerd over de herbestemming stortplaats Meisner als 
zonnepark en voor Attera hebben we geadviseerd over de (gedeeltelijke) herinrichting van de stortplaats. 
Verder hebben we geparticipeerd in de evaluatie van de nazorgparagraaf voor stortplaatsen uit de Wm. 

Wat hebben we bereikt in 2016 (outcome) 
Met de herbestemming van de voormalige stortplaats Alteveer en het onderzoek naar alternatief gebruik 
dragen we bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 
en uit ons Meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020. Met name de aanpak van 
spoedlocaties en het duurzaam en zo efficiënt mogelijk beheer van een voormalige stortplaatsen. 
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We voldoen aan de bepalingen uit de Wet milieubeheer. 

2.6 Uitvoeren wettelijke taken/Toezicht en handhaving/nazorgverminderen/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 beschikt. Daarnaast hebben we monitoringsverslagen, 
plan van aanpakken en zorgplichtsaneringen beoordeeld. De voortgang van de beschikking procedures 
zijn zorgvuldig bewaakt. 

In onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de realisatie voor onze taak toetsen, beoordelen en 
instemmen per rapportage periode. In totaal zijr: er 74 beschikkinqen afgegeven, exclusief de 
monitoringsbrieven, zorgplichtbeoordelingen en de instemmingsbrieven m.b.t. de plannen van aanpak . 

• Bus meldingen 

• Beschikking ernst en spoed 

le periode Ze periode 3e periode 

Cl Beschikking saneringsplan 

Cl Beschikking evaluatie 

In het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 is uitgegaan van een gemiddelde van 40 
beschikkingen per jaar. In 2016 is het aantal beschikkingen dus ruim meer dan is verwacht. Zowel in de 
eerste periode als de derde periode zijn veel saneringen afgerond met een evaluatieverslag. Dit komt ten 
eerste door de inzet die door ons wordt gepleegd op de aanpak van de spoedlocaties en ten tweede 
omdat de ruimtelijke/economische ontwikkelingen weer meer op gang komen. 
Tegen één beschikking ernst en spoed is bezwaar aangetekend. Deze procedure wordt afgerond in 2017. 

Er zijn 27 saneringen geregistreerd als gestart. De gestarte saneringen zijn minimaal 1 en vaak meerdere 
keren bezocht door de toezichthouder. Daarnaast hebben de toezichthouders diverse piannenIrapporten 
beoordeeld en hierover geadviseerd, te denken valt aan saneringsplannen, evaluatieverslagen, 
nazorgplannen, grondwater monitoringen. Op een aantallocaties is er mee gekeken met gemeentelijke 
saneringen in verband met verschillende wetgeving en bevoegde gezagen. 
Ook hebben we richting IL&T meldingen gedaan over mogelijke overtredingen zoals rapporten die niet 
voldeden, partijen grond die illegaal waren samengevoegd en grond die niet onder de juiste 
afvalstroomnummers is afgevoerd. In enkele specifieke gevallen is er afstemming gezocht met IL&T en 
bodem+. Verder is toezicht gehouden bij enkele ongewone voorvallen. 
Bij 7 zorgplichtgevallen hebben wij meldingen beoordeeld en/of toezicht uitgevoerd op het opruimen 
ervan. 
Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond hebben we een overzicht ontvangen van 
nazorglocaties binnen Drenthe. Hierop hebben we een 1 e screening uitgevoerd. Daarna is gestart met de 
monitoring van de nazorglocaties dit loopt door in 2017. 

Verder is er geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit door het volgen van DLP opleiding (Deskundig 
leidinggevende projecten) voor de bodem toezichthouders. Het ontwikkelen van preventiebeleid om 
nieuwe verontreinigingen te minimaliseren zal in 2017 worden opgepakt. 

Wat hebben we bereikt in 2016 (outcome) 
We hebben meer beschikkingen verleend dan gepland. Er zijn geen dwangsom verzoeken ingediend 
tegen het niet behalen van de procedures binnen de wettelijke termijnen. 
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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. 

2.7 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 
PFOA onderzoeken 
Wij participeren in een onderzoeksconsortium, bestaande uit: provincie Groningen, gemeente Dordrecht, 
Ministerie van I&M, DCMRlgemeente Rotterdam, gemeente Katwijk, Tilburg, Amsterdam, RVB-Defensie, 
RIVM, OVAM, ODZHZ, RUDD. In 2016 hebben wij drie locaties geselecteerd die voor onderzoek in 
aanmerking komen en daarvoor is opdracht verleend. 

Verbod asbestdaken 
Wij hebben een verkenning uitgevoerd samen met de provincie en de gemeente Emmen. Dat heeft 
geresulteerd in een bouwstenenrapport dat bestuurlijk wordt voorgelegd en de basis vormt voor het op te 
stellen plan van aanpak 'Drentse daken asbestvrij' . Belangrijke input van het rapport is geweest de 
Ambtelijke asbestconferentie van 30 juni 2016. 
Via Remote Sensing en het gebruik van een zogenaamde hyperspectrale camera heeft een inventarisatie 
van asbestdaken plaatsgevonden. De uitkomsten van de pilot zijn in concept gereed en hebben geleid tot 
een eerste asbestverwachtingenkaart voor Drenthe. 
Afspoeling van asbestvezels van daken is een belangrijk aandachtspunt. In opdracht van de provincie 
Drenthe wordt een onderzoek uitgevoerd om te kunnen beoordelen of afspoeling van asbestvezels leidt 
tot onaanvaardbare bodemproblemen en in welke situaties dit optreedt. Daarnaast wordt gekeken naar de 
effecten van bodemflora (onder meer schimmels) op de structuur van asbestvezels en het (verminderd) 
risico er van. 

Lood onderzoek 
In 2015 heeft RIVM een rapport uitgebracht van een onderzoek waarin de huidige kennis over de 
gezondheidsrisico's van lood bijeen is gebracht. Op basis daarvan heeft de projectgroep bodem van de 
GGD-GHOR Nederland een advies opgesteld, waarbij (diffuse) loodgehalten zijn gekoppeld aan de 
intensiteit van (bodem)gebruik en voorzien van een beoordeling "gezondheidskundig voldoende, matig of 
onvoldoende kwaliteit". Tegen deze achtergrond zijn wij gestart met een verkenning van de situatie m.b.t. 
diffuus lood in Drenthe. Daarbij is van gebiedsniveau naar perceelniveau ingezoomd. De voorlopige 
conclusie luidt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat bij de locaties boven de 90 mg/kg d.s. 
verhoogde gezondheidsrisico's voor kinderen bestaan. Er is dus geen aanleiding om op basis van de 
huidige bodemkaarten aanvullende maatregelen te nemen. 

Actieve rol voorbereidingen wetswijzigingen en overdracht bodemtaken i.k.v. Omgevingswet 
Wij volgen actief de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wetgeving, in het bijzonder de 
Omgevingswet. Daarvoor is binnen de RUD een projectgroep ingesteld, waarin de verschillende 
beleidsterreinen deelnemen. Samen met de gemeenten willen we onderzoeken wat de mogelijke 
gevolgen van de Omgevingswet zijn voor de werkzaamheden en bevoegdheden. 
In de Omgevingswet worden de onderwerpen die thans in vele wetten en am vb's zijn geregeld, 
beleidsneutraal (dus zonder beleidswijzigingen) overgezet. 
Die neutraliteit geldt niet voor het onderwerp "bodem" aangezien het bodembeleid wel wordt 
gewijzigd. Daarom volgt bodem een afzonderlijk wetgevingsspoor, naast de Omgevingswet. Het is 
daarom niet zeker of de onderwerpen bodemverontreiniging en bodemsanering met de Omgevingswet 
meelift of separaat een eigen wetgevingsproces met een eigen tijdspad blijft volgen. Ook dat spoor, en de 
beleidswijzigingen, volgen wij actief. We zetten ons in dat bodem toch gelijktijdig met de rest synchroon 
mee lift. 

Beleidsadvisering 
Het actieve zit hem ook in het deelnemen en expertise leveren van onze medewerkers, namens de 
provincie, in interprovinciale bodemteams en allerlei werkgroepen die worden geleid door het Ministerie of 
het IPO. 
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Dat betreft de deelname aan de PBBS (Provinciale Beleidsgroep Bodem Sanering), inclusief de daaraan 
gerelateerde overleggroepen m.b.t. de Aanvullingswet Bodem Omgevingswet. Maar ook hebben we 
zitting in provinciale werkgroep nazorg Wm stortplaatsen, Koplopersoverleg GGB, werkgroep Verkenning 
platform bodem Kennisnet. (hier gaat het over een verkenning naar het oprichten van een platform bodem 
op Kennisnet), gebruikersplatform Wkpb, Uitvoeringsprogramma Bodemconvenantlwerkgroep 
spoedlocaties. Daarnaast hebben we de provincie elke 2 maanden beleidsmatig geadviseerd over de 
landelijke beleidsnotities die zijn behandeld in het BOOG. 
Het resultaat is dat de medewerkers van de RUD qua kennis op milieugebied in staat zijn om het belang 
van de provincie goed te behartigen en de provincie hierover te adviseren. 

Provinciale verbredingsbijeenkomst 
Wij hebben een bijeenkomst gepland met provinciale medewerkers van diverse beleidsterreinen om de 
stand van zaken van de verbredingsprojecten die opgenomen zijn in het Meerjarenprogramma Bodem en 
Ondergrond 2016-2020 te bespreken en waarnodig de planning aan te passen. Deze bijeenkomst zou 2x 
per jaar plaatsvinden maar dit is door de volle agenda's van de diverse medewerkers niet gelukt. 

Wat hebben we bereikt in 2016 (outcome) 
Samenwerken met medewerkers binnen de provinciale organisatie en met andere partijen. Uitwisselen 
van informatie over elkaars beleidsterreinen. Bodem verbreed in andere beleidsterreinen. We kunnen 
inspelen op wetswijzigingen en de gevolgen daarvan. 

2.8 Kennismanagement en informatiebeheer 
Doe/stelling 

Kennisdelen 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. 

Activiteiten en resultaten 
Voor de ingenieursdag op 29 september 2016 hebben wij een bijdrage geleverd in de organisatie samen 
met andere noordelijke bevoegde gezagen. Daarnaast zijn we halverwege 2016 gestart met 
de voorbereidingen voor de organisatie van een Noordelijke Netwerkdag Bodem in 2017. De drie 
noordelijke omgevingsdiensten, IL T en RWS-Bodem+ werken gezamenlijk een programma uit dat op 18 
mei 2017zal plaatsvinden in Assen. 
De heroriëntatie over het functioneren en vormgeven van het bodemberaad is daarom nog niet opgepakt. 
We willen mede naar aanleiding van de Noordelijke Netwerkdag Bodem deze heroriëntatie oppakken. 

In 2016 is het zaaksysteem LOS live gegaan. Vanuit bodem is een bijdrage geleverd aan de 
operationalisering van het systeem. De bodemgegevens uit het provinciale bodem informatiesysteem 
GLOBIS zijn overgegaan naar LOS. Als gevolg van problemen bij de migratie zijn niet alle 
bodemgegevens in LOS beschikbaar. Aan een oplossing wordt gewerkt. Het provinciale bodem 
informatiesysteem blijft voorlopig beschikbaar 

Wat hebben we bereikt in 2016 (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. 

Er is een aanzet gemaakt tot het komen van 1 database systeem voor Drenthe waarin alle 
bodeminformatie in wordt opgenomen (LOS). Vanwege aanloop perikelen lopen we achter met de invoer 
van de bodemgegevens. De openbaar beschikbare gegevens zijn niet meer actueel. 

3. Conclusie. 
Met de uitvoering van de activiteiten liggen we op koers voor het bereiken van de doelstellingen uit het 
Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. De realisatie in 2016 is in lijn met het 
Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020. 
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2016 DUB projecten voor uitvoering RUD 

mnd 
Projecten 
Elenblij; pluim/kem 
gasfabriek Hooge\een 

wk 

Bisschopswijk Roden 

Asserstraat 23, Norg 
Noordzijde 107/109 Gass.Nijev. 
Westdorperstraat 12 
Energieweg 7-11 Roden 
Fabrieksweg Hoogeleen 
garage Jansen 
Huizing 
GGB Hooqeseen 
De Vos \an Steenwijkl 66 Meppel 
Gasfabriek Ccexorden 
stortplaats Dwingeloo 

Van Wijk en Boerma 
Schoolstraat, Hooqeveen 
Brugstraat 62 en 64 NieuwL 
Parallelweg 27 (CPC) 
Meppeierweg 1, Nije>.een 
Bolhuisgat I 
GGB Coe-.orden 
GGB Assen 
Paul Krugerstr/Nijlandstr. Assen 
Holwert 1, Coevorden 
Or. A.F. Philipsweg 25 Assen 
KleiduÎ\ensch. Emelangen Wijster 
Kleidui\enschietbaan Oosterness ,en 

Vaart 151 Gasselterrnpeen 
GGBVerkenning Meppel 
Stortplaats Nijlanderstraat*) 
Stortplaats Bolhuisgat 11*) 
Diverse BIO's 
Drents bodemkennisnetwerk 
BlO Bbk 
BlO asbest en bodem (asbestdaken) 

onderzoek 
plamorrni ng 
\OOrbereiding uit\Oering 
aanbesteding 
uitvoerinq 
monitoring 

uit\Oeren sanering spoedlocatie (iets vertraaçd) 

12-12-2016 

GGB + bronsanering! plan nieuwe injecties 2016(wk SO) 
monitoring/herstel filters voor GGB H"leen 

monitoring! afronden in 01 2017 
in uit\Oering 
monitoring stabiele eindsituatie (2020) 
monitoring drainage 

plan\Orming 0 1 2017. 
monitoring in 2017 
gebiedsbeheerplan bijna gereed. (lees ronde gaande) 
sanering uitge\Oerd. E\aluatie binnen 
Concept monitoringsrapportage binnen 
onderzoek en planvorminç 
start sanering eind 2016 
monitoring 
ver\Olg in 2017 
Insitu sanering tot 10m/beheersing diepe grondwa. 
monitoring + wijzing op SP. (nw. Beschikking) 
monitoring 
plan\Orming 
Opstellen gebiedsplan 
4 CKW locaties. 
bezwarenprocedure gaande 
afgerond, elal. Beschikking is opgesteld 04 2016 
01 en 02 2016 onderzoek; beschik. in 03 (beschikt) 
onderz 01; maatschap.afweging 03; beschikking 04 
03 onderzoek drijftaag; over naar Charty 
wijzigingsbeschikking 

_-,--,--,_..__,__.__,onderzoek 01 ,beschikking 03,uil\oering maatregelen04 
Opdrachtxerteninq 03, uinoerinq in 04 en 01 2017 
maatschappelijke afweging in 03, beschikking 01 2017 
maatschappelijke afweging in 03, beschikking 01 2017 

heriorientatie bodembeleid 
derden informeren over grondstromen 
plan \an aanpak inventarisatie asbestdaken in Dr. 



Overzicht financiële stand van zaken Bodemsanering eind 2016 

lasten DUB 2016 
Gemeente /geval/projecten Bexoorschottinq Meerjaren 

realisatie 
RUD programma 

Projecten 
Noordenveld/1e ENERGIEWEG 7-11; lopende grondw.sanering 1 1 
Aa en Hunze/Gasselternijveenschemond/Noordzijde 107-109 450 895 
Hoogeveen/Hoogeveen/Fabrieksweg/sanering Jansen 20 
Hooge vee n/Gasfa brie k 6 0 
Hoogeveen/Hoogeveen/Evenblij/lopende grondwatersanering 52 88 
Noordenveld/Norg/Asserstraat 23 13 3 
Hoogeveen/Hoogeveen/Ggb/onderzoek en planvorming 300 204 
Noorde nve Id/Rode n/Bissrhopswijk 4 20 25 
TynaarloNries/van Wijk en Boerma/grond en grondwatersanwering 800 267 
Hooge vee n/Hoogevee n/Schoolstraat 5 
Coevorden/Coevorden/Paralleweg 27 (CPC) in situ tot 10 m 400 138 
Coevorden/Coevorden/GGB/Parallelweg 27 (CPC) beheersing diep 9 50 
We ste rve Id/Dwi ngeloo/stortplaats Dwingeloo 45 
Borger-Odoorn/Wijken Nieuw-Buinen 15 34 
Aa en Hunze/GasselternijveenNaart 151 114 29 
Midden Drenthe/Kleiduivenschietterrein Emelangen (Holthe) 17 
Midden Drenthe/Oranjekanaal NZ 33/Zuidvelde 5 
Assen/Assen centrum/Ggb/onderzoek en planvorming 50 58 
Assen/Assen/Paul Kruger-Nijlandstraat/veemarkt 5 
Assen/Assen/Talmastraat 66-741monitoring 1 
Assen/Assen/Gasfabriek 13 
Hoogevee n/Hoogevee n/Hoofdstraat 192 15 
Meppel/MeppeIiGGB/verkenning en onderzoek 25 9 
Meppel/Meppel/Grote Oever 26-28 70 
Coevorden/Kleiduivenschietbaan/Oosterhesselen 16 15 
Coevorden/Coevorden/Holwert 1/co-financiering 15 21 
Nijeveen/Meppelerweg 1 2 

Midden Drenthe/De Steegde 21Spier 1 

NS locatie Zanderij 

Subtotaal 1893 625 1793 

Ovêr.i!f 
BlO 
BlO Besluit bodemkwaliteit 5 
BlO asbest en bodem 150 293 
BlO Spoedlocaties/nazorglocaties/projectkosten 150 236 
BlO IPO bijdrage 20 
BlO Bodemnota 2 
BlO Gasfabrieksterrein 2 
Onbekende gevallen 100 3 

SubtotaalOverig 150 279 532 

Totaal 2043 904 2325 
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Uitvoering VTH Noord Nederland Brzo+, status overzicht 2016 
 

 

 

In het werkprogramma 2016 zijn een aantal ambities, doelstellingen en speerpunten benoemd voor 

2016. Deze ambities, doelstellingen en speerpunten en de uitvoering hiervan zijn hieronder 

weergegeven. Het eerste gedeelte gaat over vergunningverlening en toezicht en handhaving. Daarna 

worden de vergunningverlening en toezicht en handhaving, met hun eigen specifieke ambities, 

doelstellingen en speerpunten, apart behandeld.    

De stand van zaken, van vergunningverlening, per Brzo+ inrichting staan de tabel aan het eind van 

deze rapportage; hierin zijn ook de Brzo+-inrichtingen welke per 1-1-2016 onder het bevoegde gezag 

van de Provincie zijn komen te vallen, opgenomen.  Het overzicht van de uitgevoerde inspecties 

staan ook in de tabellen aan het eind van deze rapportage. 

 
Naar aanleiding van het rapport van de Noordelijke rekenkamer hebben de Provinciale Staten 

verzocht om hun specifiek te informeren over de actualiteit van vergunningen, stand van zaken 

inspecties (Wabo en Brzo), overtredingen, klachten en incidenten, etc. Voor 2016 zijn de registraties 

nog beperkt, de hiervoor benodigde registraties krijgen in 2017 verder vorm.  

  



  



Gezamenlijke ambities, doelstellingen en speerpunten. 

Ambitie/Doelstelling/Speerpunt Uitvoering 

Eenduidig uitvoeren Brzo-taken binnen regio 

Noord, waardoor ook een level playing field 

voor bedrijven ontstaat 

Voor de uitvoering van Brzo-taken zijn  uniforme 

procesbeschrijvingen, instructies, voorbeeld-

brieven,  etc. gemaakt welke binnen de 

omgevingsdiensten in Noord Nederland zijn 

verspreid om een eenduidige werkwijze te 

bewerkstelligen. De landelijke voorgestelde 

werkwijzen zijn hierin meegenomen. 

Kwaliteit van VTH-taken verbeteren 

 

Ter verbetering van de kwaliteit van VTH-taken zijn 

een aantal instrumenten opgetuigd, zoals: 

- 4 ogenchecks binnen regio Noord op 

bijvoorbeeld vergunningen en rapportages; 

- een uniform startformulier; 

- gebruik van hetzelfde actualiseringstoets-

formulier. 

Onderzoek gevolgen Brzo 2015  

 

In Noordelijk verband is een werkgroep opgericht 

om het inrichtingenbestand te screenen op 

consequenties van het Brzo 2015. Hieruit zijn geen 

inrichtingen naar voren gekomen die door de 

gewijzigde regelgeving onder het Brzo zijn komen 

te vallen. 

Kwaliteit en deskundigheid medewerkers 

 

Alle inspecteurs  en vergunningverleners moeten 

voldoen aan de 2.1 kwaliteitscriteria. Binnen regio 

Noord is nog 1 toezichthouder en zijn er 3 

vergunningverleners in opleiding.  

De verwachting is dat de vereiste opleidingen eind 

2017 door iedereen zijn afgerond. 

Optimale uitwisseling informatie + 

samenwerken omgevingsdiensten van Noord 

Nederland.  

 

In 2016 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest 

waar de Brzo vergunningverleners en -

toezichthouders van de Omgevingsdiensten van 

Noord Nederland elkaar hebben getroffen. 

Daarnaast zijn werkgroepen bezig geweest om 

producten te maken ter bevordering van 

samenwerking, uniformering en kwaliteitsborging. 

Overlegstructuur 

 

In januari 2016 is een overlegstructuur Brzo van 

start gegaan. Gaandeweg het jaar is het tactisch en 

operationeel Brzo bevoegde gezagen overleg 

samengevoegd tot één overleg. 

Goede informatiepositie over de uitvoering 

van de taken, de veiligheid- en 

milieuprestaties 

 

 

Naar aanleiding van het rapport van de Noordelijke 

rekenkamer hebben de Provinciale Staten verzocht 

om hun specifiek te informeren over de actualiteit 

van vergunningen, stand van zaken inspecties 

(Wabo en Brzo), overtredingen, klachten en 

incidenten, etc. Voor 2016 zijn de registraties nog 

beperkt, de hiervoor benodigde registraties krijgen 

in 2017 verder vorm.  



 

  

Volledig mandaat van de bevoegde gezagen 

voor alle VTH-taken 

 

In afwachting van de nieuwe VTH Wet, verwacht 

medio 2017, is dit in 2016 op hold gezet.  

De uitvoering van het Brzo en de Wabo door 

een eenduidige structuur in de uitvoering en 

aansturing vorm te geven 

 

In 2016 is hier vorm aan gegeven door o.a. de 

schotten, bij toezicht, te verwijderen. We werken 

nu met één pool van toezichthouders. 

Bij de grote complexe risicobedrijven worden zowel 

de Brzo-inspecties als de Wabo (vergunningen) 

inspecties door dezelfde gecertificeerde NIM-

inspecteur uitgevoerd. 

Bij vergunningverlening is in 2016 het ontwikkelen 

van eenduidige tools centraal gesteld.  

Goed zicht op de (veiligheids)prestaties van 

de bedrijven en de overheid 

Door het uitvoeren van risicoanalyses zijn de 

(veiligheids)prestaties van de Brzo+ bedrijven (ook 

die van de bedrijven die per 1 januari 2016 zijn 

overgekomen van de gemeentes) in beeld 

gebracht. 

Aardbevingen 

In opdracht van het Dagelijks Bestuur van de 

Omgevingsdienst gaat de Omgevingsdienst 

samen met de  Veiligheidsregio en Inspectie 

SZW aandacht besteden aan de effecten van 

aardbevingen op de externe veiligheid bij 

Brzo/RIE4-installaties 

Er zijn onderzoeken gedaan en in 2017 wordt hier 

vervolg aan gegeven.   

 

Landelijke projecten (Impuls) 

 

Landelijk lopen er diverse  Brzo-projecten , aan  

meerdere van deze (Impuls)projecten,  hebben 

Brzo-toezichthouders en -vergunningverleners  

deelgenomen. Deze projecten krijgen een vervolg 

in 2017. 



Specifieke ambities, doelstellingen en speerpunten van toezicht en handhaving 

Planmatig en systematisch toezicht  

 

De voorbereiding en het toezicht en handhaving is 

uitgevoerd  overeenkomstig artikel 13 Brzo 2015. 

Handhaving 

 

De landelijke handhavingsstrategie wordt gevolgd. 

Er zijn afspraken gemaakt met het OM over 

informatie uitwisseling.  De afspraken met het OM 

en de politie zijn verder uitgewerkt, krijgt vervolg in 

2017. 

Afgestemd toezicht 

 

De Wabo-inspecteur is aanspreekpunt voor het 

bedrijf en tevens de coördinerend toezicht-houder.  

Per bedrijf wordt een integraal toezichtplan 

gemaakt. Bij de Brzo inspecties is er sprake van 

verregaande afstemming. Bij de Wabo wordt er 

afgestemd met externe inspectiediensten, zoals 

ILen T. Verder wordt er intern ook afgestemd.  

Signaal toezicht 
 

Mocht een inspecteur waarnemingen doen die 

voor een andere inspecteur of inspectiedienst van 

belang zijn wordt dit doorgegeven. Is opgenomen 

in de bedrijfsvoering. 

Routinematige inspecties  Bij alle Brzo bedrijven zijn in 2016 een Brzo 

inspectie uitgevoerd (aangekondigd en 

onaangekondigd zijn dit 44 inspecties),  

uitgezonderd een drietal Gasunie Transport 

stations. 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.  

Onaangekondigde inspectie 

 

Bij bedrijven waar de inspecteurs het noodzakelijk 

achten onaangekondigde inspecties uit te voeren  

worden deze inspecties zoveel mogelijk 

gezamenlijk gedaan. In 2016 zijn er in Noord 11 

onaangekondigde Brzo inspecties uitgevoerd, dit is 

25%. 

Kritische prestatie-indicatoren 2016 

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 8 weken na 

afloop van de inspectie aan het bedrijf moet 

zijn verzonden. 

Voor Regio Noord zijn 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 8 weken worden verzonden aan het 

desbetreffende bedrijf; 

 100% van de geplande inspecties worden 

uitgevoerd, met een vooroverleg en nabespreking, 

volgens de werkwijzer Brzo ‘99.  

Alle geplande Brzo inspecties zijn uitgevoerd. 

Groningen 30 inspecties, Fryslân 10 inspecties en 

Drenthe 4 inspecties, totaal 44 Brzo inspecties. 



 

  

 

In Noord zijn er 11 onaangekondigde inspecties 

uitgevoerd, hier hoeft geen agenda verzonden te 

worden. Bij de 34 inspecties is de agenda in 3 

gevallen niet uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de 

inspectie verstuurd, dit is 7%. In Groningen 2x, 

Fryslân 1x en in Drenthe 0x.  

De rapportage is in 18 van de 44 gevallen niet 

binnen 8 weken verzonden aan het bedrijf, dit is 

41%. Groningen 11x, Fryslân 5x en Drenthe 2x. In 

alle gevallen is de rapportage wel binnen de 

wettelijke termijn van 4 maanden verstuurd. In de 

meeste gevallen waar een overschrijding heeft 

plaatsgevonden betrof dit enkele dagen. Naast 

vakanties en ziekte heeft het doorzetten naar en 

het verzenden door het bevoegd gezag ook de 

nodige tijd gekost. 

Wabo inspecties  In Groningen zijn bij het merendeel van deBrzo+  

bedrijven twee Wabo inspecties uitgevoerd.  Bij de 

Gasunie Transportstations is, in overleg met de 

bevoegde gezagen, de frequentie op één inspectie  

per jaar gezet. North Refinery is wekelijks diverse 

keren geïnspecteerd.  Akzo AUB/SU en bij FinCo 

Delfzijl zijn één keer bezocht. Dit als gevolg van de 

grote uitvraag voor North Refinery. In Drenthe zijn  

alle bedrijven één keer bezocht, de DSM bedrijven 

zijn twee keer geïnspecteerd. Het overzicht  van de 

Wabo inspecties in Fryslân is niet compleet. Door 

het vertrek van een inspecteur zijn over vier 

bedrijven geen gegevens ontvangen.     



 

Specifieke ambities, doelstellingen en speerpunten van vergunningverlening  

Vergunningverlening beter positioneren  In 2016 is nadrukkelijker samenwerking gezocht 

tussen toezicht en handhaving en 

vergunningverlening op Brzo vlak. Dit is tot 

uitdrukking gekomen in o.a. de beoordeling en 

van veiligheidsrapporten en kennisgevingen in 

het kader van de Brzo 2015. 

Uniform werken 

(Werk-)afspraken maken en borgen t.b.v.  het 

uniformeren van de uitvoering van 

vergunningverlening   en voor de toetsing van 

meldingen activiteitenbesluit.  

De algemene uitgangspunten bij vergunning-

verlening en acceptatie meldingen worden 

correct gehanteerd. In 2016 hebben we binnen 

Noord Nederland een belangrijke stap gemaakt 

door het uitvoeren van een 4-ogen check op 

elkaars vergunningen om uniformiteit te 

versterken, dit wordt in 2017 voortgezet.   

Actualiseren vergunningen 

Regelmatig moet worden bezien of de 

voorschriften van een vergunning nog 

toereikend zijn om het milieu te beschermen.  

In 2016 zijn er in Groningen geen  

vergunningendossiers van Brzo+ bedrijven  

onderworpen aan een formele actualisatietoets, 

doch is veelal een oordeel omtrent actualiteit 

meegenomen in de uitgevoerde risicoanalyses. 

Tevens liepen voor een groot aantal bedrijven 

reeds vergunningprocedures waarin actualisatie 

werd meegenomen.  

In Friesland is één Brzo+ vergunning 

onderworpen aan een actualiseringstoets en in 

Drenthe twee stuks. 



Overzicht en planning Vergunningverlening bij BRZO/RIE-4 bedrijven in Groningen d.d. 6 februari 2017 

Nr. Bedrijf Plaats VV-
er/Pl. 

BRZO-
2015 

RIE-4 Lopende zaken/  
procedures 

Nog op te pakken  
zaken/procedures 

Opmerkingen 

 GRONINGEN (OGD)        

1 Akzo Nobel MEB Farmsum AH HD RIE-4   Actualiseringstoets in 2020 
 

2 Akzo Nobel MCA Farmsum AH HD RIE-4 Vooroverleg gestart PGS 15 
/ PGS 29 (via Ahw of via 
aanvraag verandering) 

verwacht in 2017: 
veranderingsvergunning 
uitbreiding productie 

 

3 Akzo Nobel Salt Farmsum AH - RIE-4  Maatwerkbesluit 
 

Actualiseringstoets in 2018 

4 AVEBE Ter Apelkanaal Ter Apelkanaal HK LD -  Ahw. 4e tranche ABM 
(onderdeel lucht) en  
nieuwe PGS 15 en PGS 31 

Verzoek intrekking o.a. tanks 
ethyleenoxide en acrylonitril + verzoek 
maatwerk ongewone voorvallen 

5 AVEBE Foxhol Foxhol AH LD 
 

-  Revisieprocedure  
opstarten 2017 

Actualiseringstoets 2021 

6 BioMCN Farmsum HH - RIE-4   HH zal overdragen 
Actualiseringstoets 2019 

7 ChemCom Industries (CCI; vm. 
Dynea) 

Farmsum AK HD RIE-4 Uitbreidingsprocedure loopt 
aanvraag ingediend 

 AK rond procedure af, daarna 
overdragen 
Actualiseringstoets 2019 

8 Covestro (Bayer MaterialScience)  Foxhol AH HD RIE-4  Actualiseringstoets 2017  

9 Delamine Farmsum AH * HD RIE-4  Ahw 2017 opstarten met 
PGS29 aanpassing  

*overdragen aan andere VVL 

10 DFE Pharma* Foxhol AH LD -  Revisieprocedure opstarten 
2017 

Actualiseringstoets 2021 
 

11 Dow Benelux Farmsum IP - RIE-4 Afronding 
actualiseringstoets/ambtsha
lve wijziging/(wijziging op 
aanvraag)  Q2 2017 

 Heeft vertraging opgelopen door 
onduidelijkheden afdeling 2.3 ABM 
(lucht) 

12 Eco Fuels Netherlands B.V. Eemsmond/ 
Eemshaven 

HK - RIE-4   Vergunning actueel; actualiseringstoets 
2019 

13 ESD Farmsum HK (HH) - RIE-4 Def. besluit Ahw (geur) ter 
inzage 

 HH rond procedure af, daarna 
overdragen aan HK 

14 Evonik Peroxide Netherlands Farmsum AZ HD RIE-4  Actualisatie  door revisie 
vergunning in 2017 (met 
PGS29 aanpassing) 

Revisie laat i.v.m. overname op zich 
wachten 

  



15 FinCo Terminal Delfzijl B.V.  Delfzijl AZ LD - Concept-ontwerp revisie 
gereed. Definitief besluit Q2 
2017 

 Wachten op beoordeling PGS29 
Actualiseringstoets 2022 

16 FinCo Terminal Groningen B.V.  Groningen IP LD - Revisieprocedure loopt; 
definitief besluit Q2 2017 

 Concept-ontwerp gereed. Bevat nieuwe 
PGS 29, Brzo 2015 en 4

e
 tranche ABM 

Actualiseringstoets 2022 

17 Green Oil Company/North Refinery Farmsum HK HD -  pm  (intrekking vigerende 
vergunning?) 

Revisievergunning + AHW nog immer 
niet in werking 

18 C.G. Holthausen B.V. Hoogezand HK LD 
 

-  Milieuneutrale wijziging en 
Ahw 2017 

Actualiseringstoets 2018 

19 JPB Logistics Farmsum Farmsum IP HD - Vooroverleggen revisie en 
uitbreidingsprocedure 
(nieuwe tank) lopen 

 Uitbreidingsvergunning heeft voorrang 
 

20 JPB Logistics Winschoten Winschoten IP HD - Ahw (Galvanobadafval) 
definitief in Q1 2017. 
Vooroverleg 
veranderingsCO2 blussing  
loopt 

 UPD goedgekeurd. 
 

21 JPB Logistics Tankenpark CPD Farmsum IP (HH 
en AK) 

HD - AK Vooroverleg 
vergunningprocedure 
diverse wijzigingen loopt + 
HH lossen en behandelen 
bitumen met H2S 

 HH en AK ronden huidige procedures af, 
daarna overdragen aan IP.  
Actualiseringstoets 2019 

22 J. Wildeman Storage & Logistics Farmsum AZ HD  Vooroverleg 
containerterminal 

 Actualiseringstoets 2021 

23 Kisuma Chemicals Veendam AZ HD RIE-4 Actualiseringtoets in 2017   
 

24 Klesch Aluminium Delfzijl (Aldel) Farmsum HK HD -  Actualisering 
vergunningsituatie (Revisie of 
Ahw) 

 

25 Koopman Warehousing Hoogezand AZ LD 
 

- Aanvraag  revisie ingediend 
en in behandeling 

  

26 Lubrizol Farmsum IP - RIE-4  Actualisatie start 2017  
 

27 NAM RBI Farmsum AH HD - Revisieprocedure loopt 
 

  

28 Ned. Gasunie Oude Statenzijl Drieborg AH LD 
 

-  Ahw 2017 opstarten Actualiseringstoets 2020 

29 Ned. Gasunie Grijpskerk Grijpskerk AH LD 
 

-  Ahw 2017 opstarten Actualiseringstoets 2020 



30 Ned. Gasunie Scheemda Scheemda AH LD -  Ahw 2017 opstarten 
 

Actualiseringstoets 2020 

31 Ned. Gasunie Spijk Spijk AH LD -  Ahw 2017 opstarten 
 

 

32 NedMag Veendam IP - RIE-4  Nagaan of emissie HCl kan 
voldoen aan norm ABM en 
zonodig maatwerk  

Actualiseringstoets 2020 

33 PPG Delfzijl 
 

Farmsum AZ - RIE-4   Actualiseringstoets 2021 

34 PQ Silicas B.V. Winschoten AZ - RIE-4 Vooroverleg revisie loopt   
 

35 Reining Warehousing Kolham HK HD -   Actualiseringstoets 2019 
 

36 Stinoil Veendam AZ HD - Revisieprocedure loopt 
 

  

37 Teijin Aramid Farmsum AH HD RIE-4 Veranderingsvergunning 
behandelen zienswijzen 

 PGS29 niet van toepassing 
(beneden grens) 

38 Vopak Terminal Eemshaven Eemsmond/ 
Eemshaven 

AH HD -  Gedeeltelijke intrekking 2017 
opstarten 

fase-1 aanpassing PGS-29 leidt niet tot 
noodzaak aanpassing vergunning 

39 Zeolyst Farmsum AZ - RIE-4 Aanvraag  verandering 
ingediend en in behandeling 

 doel bedrijf: vergunning op hoofdzaken 

 

  



Planning Vergunningverlening  bij Brzo/RIE-4 bedrijven in Fryslân d.d. 30 december 2016 

Nr. Bedrijf Plaats VV-
er/Pl. 

BRZO-
2015 

RIE-4 Lopende zaken/  
procedures 

Nog op te pakken  
zaken/procedures 

Opmerkingen 

 Fryslân (FUMO)        

1 Avek  Surhuisterveen  LD RIE-4  Ahw igv wijziging PGS15 / 
PGS31/ PGS34 

Actualiseringstoets 2021 
 

2 BASF Nederland Nijehaske  HD RIE-4 Vooroverleg maatwerk 
lucht 

Ahw in 2017                                                  Actualiseringstoets 2022 
 

3 Bosma Transport en Opslag Nijehaske  LD - Ontwerpbesluit 
verandering+deelintrekking 
niet-ADR stoffen (7-12-
2016). Def. besluit 
verwacht Q1 

Ahw in 2017                                                  Actualiseringstoets 2017 
 

4 Finco Bunkering Terminal Harlingen Harlingen  LD - Ontwerp besluit AHW ivm 
PGS 15:2016 en PGS 
29:2016 versie 1.1 Q1 

  

5 Gascentrum Noord Nederland Grou  LD -  Ahw op verzoek van 
brandweer 
(bluswatervoorziening), 
incl. check op PGS 15:2016 

Actualiseringstoets 2020 
 

6 MoTip Dupli Wolvega  HD - Def. besluit verandering Q4 
(23-11-2016) 

AHW igv wijziging PGS 15 / 
PGS 31 

Actualiseringstoets 2018 (o.a.  
PGS15 / PGS31/ PGS34) 

7 Nederlandse Gasunie Aldeboarn  LD - Afronding algehele 
doorlichting Q1 2017 

Zonodig AHW in 2017  

8 Noord Nederlandse Tankopslag Sneek  LD - Ontwerpbesluit wijziging 
vergunning Q3 2016 + 
PGS29 aanpassing 

 Actualiseringstoets 2022 

9 Schuurmans Vuurwerk Leeuwarden  HD - Verzoek intrekking om-
gevingsvergunningen, na 
eindonderzoek bodem 

 Na afronding geen sprake meer van Brzo 

10 Van Gansewinkel Nederland Drachten  HD - Vooroverleg revisie loopt   Na aanvraag verlaging naar laagdrempelige 
inrichting  

11 Wenau  (na uitbreiding Brzo) Heerenveen  HD - Besluit revisieprocedure  
gepland  Q1 2017 (incl. 
PGS15, PGS 29, zienswijzen) 

 Besluit = incl. nieuwe PGS 15 en PGS 29 

12 Zandleven Coatings Leeuwarden  LD - Vooroverleg revisie loopt  
 

  

 



Planning Vergunningverlening  bij BRZO/RIE-4 bedrijven in Drenthe d.d. 19 januari 2017 

Nr
. 

Bedrijf Plaats VV-
er/Pl. 

BRZO-
2015 

RIE-4 Lopende zaken/  
procedures 

Nog op te pakken  
zaken/procedures 

Opmerkingen 

 DRENTHE (RUD)        

01 BGA Coevorden 
 

Coevorden 
 

DR 
 

LD 
 

 Aanvraag 
veranderingsvergunning juli 
2016  
(wijzigingen, verplaatsing 
opwerkingsinstallatie) 

  

02 Cumapol Emmen B.V 
 

Emmen 
 

DR 
 

 RIE-4 
 

AHW aanpassen lucht en 
geluidvoorschriften 

  

03 DSM Advanced Polyesters  
 

Emmen 
 

DR 
 

 RIE-4 
 

Veranderingsvergunning 
kleine wijzigingen en 
aanpassen tankenpark aan 
PGS29 in procedure 

  

04 Aliancys  
 

Schoonebeek 
 

CO 
 

 RIE-4 
 

Aanvraag 
veranderingsvergunning 
okt 2016  

 Uitbreiden productiecapaciteit 
onverzadigde polyesters 

05 DSM Engineering Plastics B.V.  
 

Emmen 
 

DR  RIE-4 
 

   

06 Hunter Douglas Europe B.V. (HCI) 
  

Hoogeveen 
 

DR/CO 
 

LD   Verzoek aanpassing 
voorschrift 
brandwerendheid 
draagconstructie  

 heeft betrekking op tankopslag (PGS30) 

07 Joontjes BV 
 

Meppel 
 

DR/CO LD   AHW conceptontwerp 
gereed 

 Actualisatie vigerende vergunning m.b.t. 
PGS-richtlijnen 

08 Morssinkhof Plastics Emmen B.V. 
 

Emmen 
 

DR 
 

 RIE-4 
 

Veranderingsvergunning 
t.b.v. opslag chemicaliën 
concept gereed 

 Gelijk actualisatie vigerende vergunning 
mbt PGS-richtlijnen 

09 Sunoil Biodiesel 
 

Emmen 
 

DR 
 

? RIE-4 
 

Veranderingsvergunning 
t.b.v. wijzigingen 
productieproces in 
procedure 

 Nog niet duidelijk of ze onder de BRZO 
gaan vallen 

10 Swedish Match Lighters B.V. 
 

Assen 
 

CO LD     

11 Teijin Aramid B.V.  
 

Emmen 
 

CO 
 

LD 
 

  Actualisatie PGS richtlijnen 
met kleine wijzigingen o.a. 
vervangen koelinstallaties 

  

 



Statusoverzicht Wabo inspecties bij Brzo+ bedrijven Groningen 

Bedrijf Insp. 1e reguliere 
inspectie 
uitgevoerd 
(datum) 

Handhaving  2e reguliere 
inspectie 
uitgevoerd 
(datum) 

Handhaving  

Akzo AUB/SU AMR 29-12  --  

Akzo MCA RH 07-06 VLOD op 
ongewone 
voorvallen 

17-10  

Akzo MEB  AP 06-07 13-10 (her) 13-10  

Akzo zout AMR 17-06  29-12  

AVEBE FOX RS 21-01  10-05/05-09  

AVEBE TAK KB/WB 11-03 31-03(her) 24-11  

BioMCN DvdG 19-04  17-11  

Chemcom (Dynea) RS 11-05  29-11  

Contitank DvdG 20-04  23-12  

Covestro (Bayer MS) RH 22-03 
 

05-09(her) 12-10. Wabo 
elementen zijn 
met de Brzo 
inspectie 
meegenomen.. 

14-11 
hercontrole 
overtreding 
opgeheven  
Wabo 
elementen zijn 
met de Brzo 
inspectie 
meegenomen.. 

Delamine KB 12-02 (ook her 
van 2015) 

 12-05 en 22-9  

DOW DvdG 09-05  21-09  

EcoFuels AMR 14-01 26-02(her) / 
25-05 
(dwangsom) 

25-05  

ESD DvdG 29-04  02-11  

Evonik ( Peroxychem/FMC) KB 12-05  11/11  

FinCo Delfzijl (Gulf Oil) TB 13-04    

Finco Groningen (AOG) AP 23-05 23-05 07-11  

Gasunie Transport Grijpskerk JvdV 28-9  nvt  

Gasunie transport Oude 
Statenzijl 

JvdV 26-10  nvt  

Gasunie Transport Scheemda JvdV 15-11  nvt  

Gasunie Transport Spijk JvdV 26-9  nvt  

Holthausen TB 14-06  08-11  

JPB CPD RS 11-01  12-04 (her) 02-06  

JPB Warvenweg HT 21-04  05-10  

JPB Winschoten HT 03-03  14-04  

Kisuma TvS 10-06 09-03-17(her) 18-11  

Klesch (Aldel) JvdV 27-06  21-07  

Koopman warehousing RH 21-03  22-12 Loopt  nog 
einddatum 29-
04-2017 

Lubrizol DvdG 25-05  21-11  

NAM RBI JvdV 26-10  01-12  

Nedmag DvdG 16-06  01-12  

NRD Zie NRD/GOC 
Koersproject 

KB 
DvdG 
AMR 

Wekelijks    

Pharma DFE  RS 22-01  10-05  

PPG Delfzijl DvdG 18-05  01-12  

Reining TvS 27-06  28-11  

Stinoil JvdV 02-11  06-12  

Teijin Aramid Farmsum RH 08-04 07-07 17-10  

Vopak Terminal Eemshaven HT/RS 05-07  02-11 (Wabo 
meegenomen in 
Brzo) 

 

Zeolyst DvdG   20-09  



 

Statusoverzicht Wabo inspecties bij Brzo+ bedrijven Fryslân 

Bedrijf Insp, 1e reguliere 
inspectie uitgevoerd 
(datum) 

Handhaving  2e reguliere 
inspectie uitgevoerd 
(datum) 

Handhaving  

Avek TS 30-11  nvt  

BASF* AB     

Bosma TB 16-03  nvt  

Bunkerservice  TB 31-03  nvt  

Gascentrum NN TB 02-03  21-07  

Gasunie Oldeboarn TS 17-02  nvt  

Motip* AB     

NN Tankopslag  TB 13-01  04-08  

Van Gansewinkel* AB     

Wenau* AB     

Zandleven TS 18-08 
(ongewoon voorval) 

 nvt  

Schuurmans (Falliet) TS geen wabo inspecties uitgevoerd, traject m.b.t. intrekking vergunning is 
opgestart  

* Door vertrek van de inspecteur geen gegevens vanuit de FUMO ontvangen. 

 

Statusoverzicht Wabo inspecties bij Brzo+ bedrijven Drenthe 

Bedrijf Insp. 1e reguliere 
inspectie uitgevoerd 
(datum) 

Handhaving  2e reguliere 
inspectie uitgevoerd 
(datum) 

Handhaving  

Cumapol HS 14/12  Nvt  

DSM Advanced Polyesters HS 12-07  20/12  

DSM coating Resins/Aliancys HS 29-04  28/10  

DSM Engineering Plastics HS 12-07  20/12  

HCI  WB 7/10  Nvt  

Joontjes HS 16-06  Nvt  

Morssinkhof Plastics HS 12-02  Nvt  

Sunoil Biodiesel HS 19-02  Nvt  

Swedish Match Lighters WB 16-06  Nvt  

Teijin Aramid HS 09-05  Nvt  

WPA (geen Brzo meer)      

BGA Coevorden 
(nog niet opgericht) 

     

 

   



Statusoverzicht Brzo inspecties Groningen 

Bedrijfsnaam Inspecteur Data inspectie Uitgevoerd Handhaving  

J/N 

Door 

Finco (Aardolie Opslag Groningen) 

 

AP 20 en 21-01  Ja Nee NVT 

JPB Logistics B.V. CPD 

 

RS 28-01 Ja Ja, 2 overtredingen 

Brief 2 maart  

Wabo 

Teijin Aramid B.V. (Farmsum) 

 

RH  02, 03 en 05-02 Ja Nee NVT 

Nederlandse Gasunie (HK Groningen) 

 

JvdV 08 en 09-03 Ja Nee NVT 

ChemCom (Dynea) B.V. (Delfzijl) 

 

RS 22 en 23-03 Ja Nee NVT 

Kisuma Chemicals B.V. 

 

KB 22 en 23-03 Ja Ja, 1 overtreding ISZW 

Nederlandse Gasunie (Grijpskerk) 

 

JvdV 06-04 Ja Nee N.V.T 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (M.E.B.) 

 

AP 18 en 19-04 Ja Ja, 1 overtreding ISZW 

Delamine BV 

 

KB 08 en 09-06 Ja Nee NVT 

JPB Logistics B.V. Winschoten 

 

HT 20-06 Ja Ja, 2 overtredingen Wabo 

JPB logistics B.V. Warvenweg (Farmsum) 

 

HT 23-06 Ja Ja, 2 overtredingen  Wabo 

Holthausen B.V. 

 

TB 05-07 (onaangekondigd) Ja Nee NVT 

Stinoil 

 

JvdV 06 en 07-09 Ja Nee NVT 

Klesch Aluminium Delfzijl BV (Aldel) JvdV 12 en 14-09 Ja Ja, 2 overtredingen ISZW 

Wabo 

JPB Logistics B.V. CPD 

 

RS 22-09 Ja Ja, 3 overtredingen ISZW 

Wabo 

North Refinery Refining & Trading Company 

 

KB 27-09 (onaangekondigd) Nee 

 

In overleg met 

Provincie   

 

  



Bedrijfsnaam Inspecteur Data inspectie Uitgevoerd Handhaving  

J/N 

Door 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (M.E.B.) 

 

AP 27-09 (onaangekondigd) Ja Nee NVT 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (MCA) 

 

RH 28 en 29-09 Ja Ja ISZW 

NAM RBI 

 

JvdV 04 en 13-10 Ja Nee NVT 

AVEBE Foxhol 

 

RS 12 en 13-10 Ja Nee NVT 

DFE Pharma (samen met AVEBE Foxhol) 

 

RS 12 en 13-10 Ja Nee NVT 

Covestro (Bayer MaterialScience B.V.) RH 12-10  

(onaangekondigd)  
Ja Ja, 3 overtredingen Wabo 

North Refinery Refining & Trading Company 

 

KB 25 en 26-10 Nee In overleg met 

Provincie   

 

JPB logistics B.V. Warvenweg (Farmsum) 

 

HT 01-11 (onaangekondigd) Ja Nee NVT 

Vopak Oil EMEA 

 

AP 01 en 02-11 Ja Ja, 1 overtreding ISZW 

Reining Warehousing B.V. 

 

TvS 09-11 Ja Nee NVT 

Covestro (Bayer MaterialScience B.V.) 

 

RH 14-11 Ja Nee NVT 

AVEBE b.a. (Ter Apelkanaal) 

 

KB  16 en 17-11 Ja Nee NVT 

Koopman Warehousing B.V. 

 

RH 22-11 Ja Ja, 6 overtredingen Wabo 

JPB Logistics B.V. Winschoten 

 

HT 24-11 (onaangekondigd) Ja Ja, 1 overtreding ISZW 

Evonik (PeroxyChem /FMC) 

  

KB 29-11 en 01-12 Ja Nee NVT 

Gulf Oil Nederland B.V., nu FinCo 

 

TB 02-12 Ja Nee NVT 

Nederlandse Gasunie (Oude Statenzijl) 

 

JvdV Niet in 2016    

Nederlandse Gasunie (Scheemda) 

 

JvdV Niet in 2016    

Gasunie Transport B.V. (Spijk) JvdV Niet in 2016    



 

Statusoverzicht Brzo inspecties Fryslân  

Bedrijfsnaam Inspecteur Data inspectie Uitgevoerd Handhaving  

J/N 

Door 

BASF Nederland B.V.  Nijehaske 

 

AB 17 en 19-02 Ja Nee NVT 

Avek 

 

TS 06-04 Ja Nee NVT 

Gasunie Transport B.V. Aldeboarn TS 07-04 Ja Nee NVT 

Noord Nederlandse Tankopslag 

 

TB 18-05 (onaangekondigd) Ja Nee NVT 

Bunker Service Harlingen B.V. 

 

TB 25-05 (onaangekondigd) Ja Ja, 2 overtredingen Wabo 

Gascentrum Noord Nederland 

 

TB 07-09 Ja Nee NVT 

MoTip Dupli B.V. 

 

AB 22 en 23-09 Ja Ja ISZW 

Van Gansewinkel Nederland B.V. 

 

AB 29 en 30-09 

(onaangekondigd) 

Ja Ja, 6 overtredingen ISZW 4 

Wabo  2 

Bosma Transport en Opslag B.V. 

 

TB 16-11 Ja Nee NVT 

Zandleven Coatings 

 

AB 19 en 20-12 Ja Nee NVT 

Wenau 

 

AB Nog geen Brzo bedrijf    

Schuurmans Vuurwerk (Failliet) 

 

TS Geen Brzo inspectie 

uitgevoerd 
   

 

  



Statusoverzicht Brzo inspecties Drenthe  

Bedrijfsnaam Inspecteur Data inspectie Uitgevoerd Handhaving  

J/N 

Door 

Swedish Match Lighters B.V. 

 

TS 11-05 Ja Nee NVT 

Teijin Aramid B.V. 

 

TB 21-06 Ja Ja, 1 overtreding ISZW 

Joontjes B.V. 

 

AB 01-09 Ja Nee NVT 

H.C.I. Holland Coatings Industries B.V. 

 

TS 06-09 Ja Nee NVT 

WPA-Robertus Zeker & Vast B.V. 

 

TS Nog geen Brzo bedrijf    

 

 

 

 




