
provinciehuis Westerbrink r, Assen 
postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl 

(0592) 36 55 55

Aan: 

de voorzitter en leden van 

Provinciale Staten van Drenthe 

Assen, 9 mei 2018 

Ons kenmerk 19/5.4/2018001126 

Behandeld door de heer J.P. de Vos (0592) 36 58 04 

provincie J:,renthe 

Onderwerp: Verslag over de uitvoering van de provinciale taken door de RUD Drenthe 

in 2017 

Status: Ter informatie 

Geachte voorzitter/leden, 

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de provinciale taken door de Regionale 

Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) in 2017. 

Zowel de RUD Drenthe als de Omgevingsdienst Groningen (OD-G) hebben ons ge

rapporteerd over de uitvoering van de milieu-, luchtvaart- 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 2017. 

Uit de rapportages blijkt dat de RUD Drenthe in 2017 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. 

Omdat de urenbesteding binnen de RUD Drenthe anders is geboekt sluit het be

grootte aantal uren niet één op één aan bij de gerealiseerde. Dit komt omdat de 

overhead uren nu apart geregistreerd worden in plaats van in het product. Voor het 

totale aantal uitgevoerde uren voor de provincie heeft dat geen invloed gehad. 

Enkele verschillen tussen de verwachtte producten en de realisatie vallen op. Zo 

verschillen de van tevoren ingeschatte aantallen gevraagde vergunningen van de ge

realiseerde aantallen. Dit omdat bij de planning vooraf is uitgegaan van een verwacht 

gemiddelde over het gehele bedrijvenbestand van de RUD Drenthe. 
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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 werkzaamheden. 

In 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). De voortgang van de implementatie van die aanbevelingen 

is opgenomen in de BRZO-rapportage. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

Bijlagen: 

1. Rapportage RUD Drenthe 2017

2. Jaarrapportage milieuaspecten regionale luchthavens 2017

3. Rapportage BRZO 2017

km/coli.

, voorzitter 
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onderwerp 

Rapportage derde periode 2017 

Geachte heer Maarleveld, 

Hierbij stuur ik u de rapportage over de voortgang van de werkzaamheden van de RUD Drenthe over de derde 

periode 2017 (september t/m december) en het gehele jaar 2017. 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 Maat en de uren van de niet-Drentse Maat op basis van 

de verschillende producten voor uw organisatie. Naast de verantwoording over de Drentse Maat en de niet
Drentse Maat wordt ook inzicht gegeven in de algemene werkzaamheden die de RUD heeft verricht voor 
meerdere opdrachtgevers. Dit vindt u onder het kopje 'Algemene projecten RUD'. Indien er specifieke 
projecten zijn voor uw bevoegd gezag worden deze apart benoemd. 

Naast de uren besteed aan de Drentse en de niet-Drentse Maat producten wordt in deze rapportage tevens 
inzicht gegeven in het aantal indirect productieve uren. 

Uren besteding 

Uren Beuoot Werkelijk 

Drentse Maat 15.108 12.037 

Niet-Drentse Maat 25.322 22.731 

Indirect productief Naar rato in bovenstaande 6.928 

oosten 

Totaal 40.430* 41.696 103,1 % 

*Inclusief indirect productief

De post "indirect productief' betreffen uren die niet rechtstreeks aan een product zijn toe te rekenen, maar 
wel noodzakelijk zijn om producten te realiseren. In het jaarprogramma zijn deze een vast onderdeel van 
7,5% van de Drentse c.q. niet-Drentse Maaturen. Deze uren worden wel apart geboekt en daarom wordt 

hierover ook apart gerapporteerd. Het betreft onder andere algemene uren voor de voorbereiding op de 

Omgevingswet, het LOS, algemene uren voor de doorwerking van de veranderingen in het activiteitenbesluit 
en het opstellen van het jaarprogramma. 

Hiernaast zijn dit uren die besteed worden aan kennisuitwisseling en het volgen van wetswijzigingen. 
Tenslotte zijn dit direct productieve uren die lastig zijn toe te rekenen aan een specifiek product zoals 
werkverdeling, verzenden van brieven en het opstellen van rapportages. Deze uren zijn conform de 
verdeelsleutel, opgenomen in de begroting 2017, verdeeld over de verschillende bevoegde gezagen. 
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In heel 2017 is, evenals in2Ot6, veel tijd besteed aan het LOS. Vooral de voorbereiding van de releases en het
leren werken met wijzigingen als gevolg van de releases heeft veel tijd gevraagd van de medewerkers. Over
hee|20I7 betreft dit 8.335 uur, terwijl voor heel 2017 slechts 2.000 uur was geraamd.

Algemeen
Vanaf20L6 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.

Drentse Maat

Het aantal afgehandelde vergunningsproducten is in de 3" periode conform de verwachting (jaarprogramma).
Een 40-tal aanvragen is in behandeling. Ook vindt vooroverleg plaats voor diverse procedures.
Een afgehandeld, bijzonder verzoek betrof de vraag van de minister vanBlZa inzake breedplaatvloeren.
Een bijzonderheid is het grote aantal vooroverleggen en procedures voor vergistingsinstallaties (zevental
zaken). Bij enkele van deze zaken loopt (al) een Bibob-onderzoek.

Opvallend is verder dat de doorlooptijden van procedures toenemen. Dit heeft verschillende oorzaken, onder
meer omdat het technisch complexe productieprocessen betreft, waarbij meerdere keren aanvullende
gegevens moeten worden geleverd en wij aftrankelijk zijn van de adviezen van externe adviseurs. Daarnaast
speelt ook de BlBOB-toetsing door de provincie een rol. In de komende tijd gaan wij onderzoeken hoe de
doorlooptij den kunnen worden teruggebracht.

Met de ODG vindt overleg plaats in het kader van de BRZO-samenwerking. Dit overleg vindt plaats op basis
van de afspraken die de bevoegde gezagen met elkaar hebben gemaakt. Uw accounthouder is van de inhoud
op de hoogte.

Het aantal meldingen Activiteitenbesluit is groter dan verwacht, gelet op het jaarprogramma. Het absolute
aantal is echter klein, Een vijftal meldingen Activiteitenbesluit is in behandeling.

f uridische aspecten vergunningverlening
De vergunning voor Attero ("Dak van Drenthe") is zonder problemen afgerond. De eerste transporten vinden
al plaats. Bij de rechtbank is de last onder dwangsom m.b.t. het methanol- en glycerinehoudende afualwater
datvan een bedrijfwordtafgevoerd naar co-vergistinginstallaties overeind gebleven. In deze zaah die
landelijk wordt gevolgd vanwege de uitleg van het afualstoffen- en bijproductenbegrip, is hoger beroep
aangetekend. Dit zal in 20L8 worden behandeld.

Product

nf Drentse Maat
Afgeronde
aantallen P3

101 Omsevínssverpunnins Milieu - ODr¡chtinBsversunnins 0

t02 Omsevinssversunnine Milieu - Revisieversunnine 0

103 Omeevinssversunnine Milieu - Milieuneutrale wiizic¡ns 7

4IM Omsevingsvergunning Milieu - Veranderen

10s Omsevinssversunnins Milieu - OBM 0

106 Omsevinssversunnine Milieu - Actualiseren 1

L07 Maatwerkvoorschrift mil ieu 0

108 Vooroverlep milieu 9

109 Besl uit Geliikwaardieheid Activiteitenbesluit (

110 lntrekken van een versunning 0

tLl Meldinsen Activiteitenbesl uit 3

rt2 Meldine niet inrichtinseebonden 7

113 Ontheffi ns verboden 1

tt4 lnformatieverstrekkins bedr¡ifsactiviteit en milieu A

115 Adviserins ri iksprocedu res 0
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Toezicht en Handhaving
Op 20 juli 2017 heeft het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe ingestemd met een maatregel tot
vermindering van het dreigende financiële tekort in2017 door een deel van de categorie 2 controles (ca.20o/o)

door te schuiven naar begin 2018. Eenzelfde deel van het jaarprogramma 2018 e.v. wordt ook in de tijd
doorgeschoven. Voor uw organisatie brengt het genomen besluit geen verandering met zich mee voor de
uitvoering van de toezichtstaken milieu omdat alle provinciale bedrijven zich bevinden in categorie 4.

Regulier toezicht
In het jaarprogramma 20L7 staat het aantal inrichtingen die onder uw bevoegd gezag vallen. Hiervan vallen er
L0 inrichtingen onder de verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst Groningen. Hetgeen betekent dat wij
voor u 37 inrichtingen inspecteren. Op basis van onder andere naleefgedrag en risico's worden de
inrichtingen die onder uw bevoegd gezag vallen echter vaker bezocht dan een keer per jaar. ln2O1-7 zouden
conform het jaarprogramma 61 inspecties worden uitgevoerd fverdeeld over de eerdergenoemde 37
inrichtingen).ln2017 hebben wij echter B5 inspecties voor u afgerond. Hiervan hebben 1B inspecties
betrekking op het jaarprogramma 2016 en 67 inspecties op het jaarprogramma20tT. Met het uitvoeren van
deze inspecties hebben wij ruimschoots voldaan aan het jaarprogramma 201,7.

Klachten
ln2017 zljner T4klachten/meldingen ongewone voorvallen behandeld. In het jaarprogramma 201,7 zijn
hiervoor slechts 3 zaken geprognotiseerd. Ook uit eerdere rapportages is gebleken dat dit aantal niet reëel is.

In de toekomst zal een reëlere inschatting moeten worden gemaakt. De eerder genoemde rapportages kunnen
daarbij ondersteunend zijn.

Uit analyse van dit product is gebleken dat er LB klachten (7 lucht, 6 geluid, 4 piketmeldingen en L bodem) en

56 meldingen ongewone voorvallen zijn afgehandeld.

Ketentoezicht
Bij een aantal kringloopzaken is een hercontrole uitgevoerd t.b.v. het "project wit- en bruingoed". Deze

kringloopzaken voerden het wit- en bruingoed in het verleden niet goed af of voerden bewerkingen uit die
niet zijn toegestaan. Uit hercontroles is gebleken dat deze overtredingen niet weer zijn geconstateerd. Alle
kringloopzaken in Drenthe (circa 45) zljn bezocht. Overtredingen zijn ongedaan gemaakt en het beeld is dat
de kringloopzaken in Drenthe een sterke verbeterslag hebben doorgemaakt op het de onderdelen: 'afuoer' en
'bewerking van producten'. Het project had ook een voorlichtend karakter.Zo zljn er diverse kringloopzaken
die direct na het toezicht een container van Wecycle hebben laten plaatsen of contracten met erkende
verwerkers hebben afgesloten.

Ook heeft ons ketentoezicht tot gevolg gehad dat een exportkanaal naar Ghana is opgerold. Tevens zijn een
groot deel van de zelfstandige witgoedzaken, die nog niet zijn aangesloten bij een landelijke keten, bezocht.
Hier zijn tot op heden geen overtredingen geconstateerd. De indruk bestaat dat de afuoer hier op een juiste
wijze plaatsvindt.

In samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport flLT) (de toezichthouder van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat) zijn enkele bedrijven bezocht die actief zijn in de schroothandel. De

resultaten geven aanleiding om in 2018 specifiek energie te steken in ketentoezicht binnen deze branche.

Productnr. Drentse Maat Gecorrigeerd

Jaarprogramma2OlT

Totaal

afgerond
jaarprogramma2OtT

% van hettotaal

116 Toezicht milieu catesorie L 0 0 U/o

717 Toezicht milieu categorie 2 0 0 V/o

1L8 Toezicht milieu categorie 3 0 0 eÁ

119 Toezicht milieu categorie 4 47 67 t43%

120 Kl achte n 3 74 2ß10/6
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De indruk bestaat dat binnen deze branche afual wordt geaccepteerd dat strikt bedoeld is om te verwerken
conform de WEELABEX, [De WEELABEX norm is ontwikkeld door een Europese samenwerking van
producenten en verwerkers. Deze standaard beschrijft de procedures voor recycling, bewerking en
verwerking van afgedankte elektrische apparaten en elektronische apparatuur].

De inzet voor wat betreft de "co-vergisting" is voornamelijk gaan zitten in toezichtbezoeken aan diverse
vergisters en in mindere mate aan bezoeken bij aanverwante schakels/ketens. De materie blijkt complex, de
regelgeving is vaak niet duidelijk en de vergunningen blijken niet altijd van voldoende kwaliteit om goed
toezicht te kunnen houden, dan wel te kunnen handhaven. In 2018 zal binnen de RUD Drenthe speciaal voor
deze sector een multidisciplinaire projectgroep worden ingesteld. Doel van deze projectgroep is onder andere
om meer eenduidigheid aan te brengen in de vergunningensituatie. De samenwerking met de NVWA en politie
rondom dit thema is goed en constructief. Er is een zogenaamd Bestuurlijk signaal afgegeven dat het thema
"co-vergisting" hoge prioriteit krijgt bij veel toezichtpartners.
In samenwerking met het RIEC en het OM loopt een langlopend onderzoek naar een bedrijf dat actief is in de
agrarische sector en in de co-vergistingsbranche.

Op 30 november 2OL7 is met een aantal opdrachtgevers gesproken over de huidige werkwijze ten aanzien van
ketentoezicht. De uitkomst daarvan was verhelderend. Algemene strekking is dat er tevredenheid bestaat
over de huidige aanpak en men tevreden is over de tot nu toe behaalde resultaten. Geadviseerd werd om in
20L8 extra energie te steken in de communicatie over resultaten en specifieke projecten naar de
opdrachtgevers.

ln2017 hebben 2 toezichthouders een opleiding ketentoezicht gevolgd bij de OFGV (Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en VechtstreekJ. Een groot deel van deze cursus was gericht op het verkrijgen van
vaardigheden m.b.t. administratief toezicht. In 2018 zal deze expertise dan ook meer worden ingezet. Mogelijk
dat deze toezichthouders in 20L8 hier nog een verdiepingscursus in gaan volgen.

De capaciteit die in 201,7 op ketentoezicht is ingezet is beperkt gebleven (tot circa 50%o van de beoogde
planning), omdat een van de medewerkers ingezet moest worden binnen het project LOS, Dat heeft onder
andere tot gevolg gehad dat er geen invulling is gegeven aan het thema asbest binnen ketentoezicht. Het
reguliere toezicht op asbest heeft hier echter niet onder geleden. In 20L8 wordt naar verwachting de volledige
capaciteit t.b.v. ketentoezicht wel benut en ingezet op de thema's asbest, wit- en bruingoed annex schroot en
co-vergisting.

Handhaving
Bij de Rechtbank is een last onder dwangsom, opgelegd aan een bedrijf in Nieuw Dordrecht, met betrekking
tot het langer dan 3 jaar opslaan van groenafual, voorafgaand aan nuttige toepassing, in een geluidswal
aangehouden. In deze zaak,waar het begrip 'drijverschap' principieel is voor de overtreder,zal de curator
worden gehoord. De zitting zalin20LB worden gehouden,

Inmiddels is door de toezichthouder geconstateerd dat de onderliggende overtreding is beëindigd.
Bij een afual op- en overslagbedrijf in Nieuw Dordrecht is meer AVl-bodemas opgeslagen dan is vergund..
Hiertegen is een handhavingsprocedure opgestart. Er is weliswaar een aanvraag om een milieuneutrale
wijziging van de vergunning ingediend, maar deze is nog niet volledig. Daarnaast zijn bij dit bedrijf sterke
aanwijzingen dat sprake is van het uitlogen van het werk (bestaande uit AVl-bodemasJ dat is aangelegd onder
de vloeistofdichte vloer. Uit de resultaten van een rapportage blijken verontreinigingen in zowel het
oppervlakte- als het grondwater te zijn gemeten. De resultaten lijken te kunnen worden gerelateerd aan het
uitlogen van het'ondergrondse'AVl-bodemas.

Er is samenwerking tussen de RUD en het waterschap op dit punt, Dit kan leiden tot nieuwe handhaving
procedures. Ook voor andere locaties wordt aangegeven dat men voornemens is om AVl-bodemas op te slaan.
Wegens het niet melden van een ongewoon voorval is een last onder dwangsom opgelegd aan een
koolstofproducent in Klazienaveen.
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[n20L4 is er bij een particuliere woning in Koekange een verontreiniging geconstateerd in een aarden wal,
vermengd met puin. Voor deze verontreiniging is een last onder dwangsom opgelegd. De bewoner van de
woning ontkent elke verantwoordelijkheid, aangezien een familielid opdracht heeft gegeven voor het
aanbrengen van de wal. Tegen de last onder dwangsom is door de bewoner beroep aangetekend bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State is van mening dat de betrokkenheid
van de bewoner bij de verontreiniging onvoldoende is aangetoond en heeft het beroep gegrond verklaard.

Niet-Drentse Maat

Bodem

2. Doelstellingen, activiteiten, resultaten, t/m 3l december 2017

2.1. Aanpak spoedlocaties
Doelstelling
Vóór 2017 voor aÌle 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.

Activ ite ite n e n Resultate n

. Op L oktober 2016 hebben wij aan het UiWoeringsprogramma Bodemconvenant [UP) de actuele
spoedlijst gerapporteerd Op deze lijst stonden 53 locaties in diverse stadia van aanpak (zie
jaarrapportage 2016). Deze lijst is verder afgenomen tot 4B locaties. Dit zijn ook de locaties die op 1

oktober 20L7 zijn gerapporteerd aan het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant.
¡ De sanering van het gasfabrieksterrein in Assen is in 2017 afgerond. Het terrein is door gemeente Assen

in woonkavels uitgegeven.
¡ Twee stortplaatsen en een kleiduivenschietterrein zijn na onderzoek beschikt als ernstig, niet

spoedeisend.
¡ Voor de locatie De Holwert 1 te Coevorden is de beschikking ernst en spoed genomen. Er loopt momenteel

tegen de beschikking een bezwaarprocedure. Ondertussen is er een overeenkomst gesloten over de
afkoop van de grondwaterverontreiniging.

o Het actualiserend bodemonderzoek op de locatie Kleine Marktstraat 6-B te Assen is uitgevoerd en de
WMD heeft onlangs een drinkwateronderzoek uitgevoerd.De procedure voor de beschikking ernst en
spoed kan nu worden gestart..

. Op de locatie Oranjekanaal NZ 32 te Zuidveld is na herbemonstering geen drijflaag meer aangetroffen. 0p
deze locatie is een nieuwe beschikking ernstig, niet spoedeisend.

. Alle KRW locaties zijn opgenomen in de KRW gebiedsplannen.
a. Screening van de 1,0 locaties op basis van de data beschikbaar in de bodemsaneringsdossiers en

het bodeminformatiesysteem. Hierdoor zijn 5 locaties afgevallen.
b. Historisch e/o verkennend onderzoekvan de resterende 5 locaties loopt.
c. Er zijn voor 5 locaties in of nabij kwetsbare gebieden opdracht uitgezet voor het uitvoeren van

onderzoek. De eigenaren zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Het veld- en
laboratoriumonderzoek Ioopt.

Product

nr, Níet Drentse Maat

I lro.""l I

!aarp¡.20!7 lwerkeliike l(pr,pz"n I

op uren luren p3 lp¡l l% u.h. totaat

2$ Bodem $3301 ß781 ßs671 8Y/.

30c Geluid, lucht en externe veiligheid 2o1l $sl 3981 lssoÅ

M, Asbest gzl el totl 11;60/"

5(r Juridische ondersteun¡nc zqsl tz+l s2ol 7t/.
60c Milieuspecialistische taken 0l $11 3031 3¡oyJtr/Í

7ü Proiecten 14001 s3l 14sl tú/.
801 Versunninc ontbranden/melden vuurwerk zool ¡rrl seol 127%

901 Ontheffins TUG 3sol rl471 30sl 87%

1001 Toezicht ontbranden vuurwerk m00l sz+l 11261 1,l,?o/,

1101 ToezichtTUG 3001 rol nl 25o/.

130C Projecten n¡et in UVP/bodemsaneringsproiecten s2041 14901 s2971 t0T/.
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Op 37 locaties van de 48 locaties die op de spoedlijst zijn vermeld is een sanering gaande.

Wat hebben we reeds bereikt in 2017 (outcome)
De activiteiten en resultaten laten zien dat de Drentse spoedoperatie vordert. De convenantsdoelstelling is
dichterbij gekomen.

2.2. Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Drenthe
Doelstelling
In de gemeenten Hoogeveen, Assen, Coevorden en Meppel is aan het gebiedsgericht grondwaterbeheer verder
vorm geven en is samen met gemeenten en eventuele derden gekomen tot gebiedsbeheerplannen.

Activiteiten en Resultaten
Hoogeveen
De projectgroep bestaande uit provincie, gemeente, waterleidingmaatschappij en RUD heeft eind december
een eindconcept van zowel het gebiedsplan als het uitvoeringsplan opgeleverd. Dit rapport wordt binnenkort
rondgestuurd naar betrokken bedrijven en instanties in Hoogeveen voor een commentaarronde. Op 24
januari 2018 vindt er een bestuurlijke en ambtelijke terugkoppeling van de plannen plaats bij de gemeente
Hoogeveen.
De uitvoering van diepe boringen om seismisch onderzoek te fitten is verschoven naar het voorjaar van 2018.
De prioriteit lag bij het afronden van het gebiedsbeheerplan en het uitvoeringsplan. Met Ardagh zijn de
onderhandelingen in een ver gevorderd stadium voor de afkoop van de verantwoordelijkheden van het diepe
grondwater. Hiervoor is een conceptovereenkomst opgesteld. Een afspraak met Fokker over afkoop van het
diepe grondwater is begin 2018 gepland.

Assen
Het beleidsdeel (visiedocument) van het gebiedsbeheerplan is in concept gereed en is in de stuurgroep
besproken. De project- en stuurgroep worden uitgebreid met de beoogde gebiedspartners Waterschap Hunze
en Aa's en WMD om het uiWoeringsprogramma op te stellen.

Meooel
Het rapport van de verkenning is door het adviesbureau opgeleverd. De conclusie luidt dat aan de criteria om
over te gaan tot gebiedsgericht beheer in Meppel niet wordt voldaan. Daarnaast wordt de meerwaarde van
een gebiedsgerichte aanpak niet door alle partijen gedeeld. Het advies luidt gebiedsgericht grondwaterbeheer
niet verder uit te werken.

Coevorden
Ln2017 heeft een actualisatie onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van het diepe grondwater, de
pluim van CPC. Verder heeft onlangs een strategisch overleg plaatsgevonden met gemeente Coevorden en
Waterschap Vechtstromen over de (grond)watervraag op het Europark. Vertrekpunt is de verkenning voor
GGB uit 201.2 ('Spoorboekje').
Er is een projectgroep samengesteld en zijn twee bureaus om een aanbieding gevraagd. De opdracht is
inmiddels verleend aan RHDHV en het project start 1 januari 201B,

Wat hebben we reeds bereikt in 2077 (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 zíjnzoals, gemeenten, waterschappen,
waterleidingmaatschappijen en bedrijven (probleemhebbers). Belangen en ambities in dit beleid zijn
verschillend. Door het inbrengen van onze expertise en het voeren van de projectleiding bij de diverse
projectgroepen GGb is voor:
- de gemeente Hoogeveen het gebiedsplan en uiWoeringsplan in concept gereed waarin de hoofdlijnen

van gebiedsgericht beheer van de grondwaterverontreinigingen is beschreven;
- de gemeente Assen goed op weg met het opstellen van een gebiedsbeheerplan en

uitvoeringspro gramma;
- de gemeente Meppel de verkenning naar de haalbaarheid voor gebiedsgericht grondwaterbeheer

afgerond.
- de gemeente Coevorden een start gemaakt om gebiedsgericht grondwaterbeheer uit te werken in een

beheerplan.
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2.3. Beheer bodemsaneringsproiecten (proiecüinanciering)
Doelstelling
Met het projectenbeheer willen we de voorspelbaarheid van projecten verhogen, de financiële
informatievoorziening rondom een project verzorgen en de financiële kaders bewaken.

Activiteiten en Resultaten
Voor de rapportage voor 2017 het volgende:
Voor wat betreft de uitgaven is tot en met december (het jaar 20t7) voor een bedrag van€,2.867 aan
boekingen ontvangen.

Ten aanzien van de bevoorschotting het volgende: Uit opgave van de projectleiders en de verwachte
voorfinanciering hebben we in oktober een extra voorschot (kosten verbonden aan de uitvoering van de
bodemprojecten) onWangen van € 700 (x1000), waardoor we in 20L7 totaal een bedrag van
€ 3.585 [x1000) aan voorschot hebben onwangen.

Resume:
Aan boekingen (inkoopboek) hebben we in2077 voor een bedrag van€2.867 (x1000) ontvangen en aan
voorschot hebben we in2017 een bedrag van € 3.585 (x1000) onwangen. Ten aanzien van de
bevoorschotting aan de boekingen resteert een bedrag van € + 717 [x1000).

Wat hebben we bereikt in 2077 (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" proiecten (vangnetgevallen)/
proiectbeoordeling en advisering.
In het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond2016-2020 zijn de projecten opgenomen die de RUD
namens de provincie als bevoegd gezagzelf uiwoert. In bijlage 1 is de planning opgenomen van deze
geprogrammeerde projecten in 2017. Veel van deze geprogrammeerde projecten staan ookvermeld 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 zljnin2020
gesaneerd en/of beheerst. Verminderen van de werkvoorraad.

Activ ite íte n e n Re sultate n
Hieronder wordt in het kort ingegaan op activiteiten voor de majeure projecten, waarvoor bevoorschotting is
verleend in20L7, de overige projecten en de uiWoering van saneringen.

Project Evenblij
Bronaanpak
Eind 2016 is gestart met nieuwe injecties om de biologische afbraak van de verontreinigingen in de bronzone
te stimuleren. Deze her injecties in de bronzone waren volgens planning maart 20L7 afgerond. Concept
evaluatie is mei 2017 besproken en zijn aangepast naar een definitief rapport. Monitoring bronzone wordt
volgens planning voor het eerst weer in 20L8 uitgevoerd.

Er was een overschrijding van het projectbudget van ongeveer 200/o.Ditwerd veroorzaakt doordat het:
. mengen en injecteren pH-buffer lastiger was en meer tijd in beslag heeft genomen
. voor het reiniging van de vloer inpandig in het gebouw
. extra opdracht voor het aftverken van de verschillende onttrekkingsfilter op het aan Ambrosius

verkochte terreindeel

Pluimaanpak
Monitoring pluim over 201,7 verloopt volgens planning. Monitoring over 2018 wordt afgestemd in het kader
van Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Hoogeveen.
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Proj ect cluster Fabrieksweg
Aanpak bronlocaties
Het verloop van de verschillende saneringen wordt gevolgd. De aanpak van de bronzone op het perceel
Fabrieksweg 3 is begin dit jaar afgerond. De evaluatie is beoordeeld. Conclusie, de grondsanering is voldoende
uitgevoerd en het grondwater zal nog een keer worden gemonitord.

Voor locatie fansen (Com. De Vos van Steenwijklaan 3-7) is er meer duidelijkheid ontstaan over de
ondergrondse tanks en is het onderzoeksrapport afgerond. Uit info van de gemeente blijkt dat de tanks buiten
werking zijn gesteld en zijn afgevuld met zand. In het voorjaar van 2018 volgt er een overleg met de
eigenaren om te bezien of saneringsmaatregelen gewenst/mogelijk zijn.. Door de aanwezige bebouwing is
relevante verwijdering van verontreinigingsvracht nogal risicovol. Mogelijk dat de beschikking ernst en spoed
moet worden herzien dan wel dat er een instemming beschikking op het saneringsplan wordt genomen.
Onderhandelingen met het bedrijf Ardagh over afkoop de grondwaterverontreiniging komt in een
eindstadium. Zie hiervoor ook gebiedsgericht grondwaterbeheer Hoogeveen

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

voorbereiding naar GGB Hoogeveen.

Gasfabriek Hoogeveen

De grondwatermonitoring is uitgevoerd en gerapporteerd. De resultaten ervan moeten nog besproken
worden. Opmerkelijk detail is dat ook hier licht verhoogde concentraties vinylchloride in het grondwater zijn
aangetoond. In het voorja ar 20lB wordt de conceptrapportage besproken.

Noordzijde 1 07- 109 Gasselternijveenschemond.
De grondsanering en de aanleg van het grondwatersysteem zijn in maart 2017 afgerond. Als gevolg van
omvangrijkere grondverontreiniging heeft er een budget overschrijding plaatsgevonden. De
grondwatersanering is opgestart op loopt door tot ongeveer 2020. De eerste resultaten van de monitoring van
de grondwatersanering laten een aanzienlijke afname in de concentraties vluchtige aromaten zien.
De resultaten zijn beter dan voorafingeschat.

Project van Wijk & Boerma
De grondsanering is begin2017 gestart en is afgerond. Ook in deze grondsanering heeft budget overschrijding
plaatsgevonden. Dit had verschillende oorzaken:
1.. Er moest meer grond worden ontgraven t.o.v. de raming uit de uitgevoerde onderzoeken. Nabij de VOCI

kern is veel meer grond ontgraven dan was ingepland.
2. Aan de westzijde is onder een bosperceel een stort aangetroffen. Het struweel is verwijderd en het gehele
stort is ontgraven en afgevoerd. Deze werkzaamheden hebben veel vertraging opgelopen omdat er een
kapvergunning noodzakelijk was en in het stortmateriaal asbest was aangetroffen.
3. De geplande aanvulgrond zou kwaliteit'industrie'bevatten. Hierop heeft een wijziging plaats gevonden
inhoudende dat de aanvulgrond nu de kwaliteit'wonen'bevat,

Deze aanvulling is nog gaande. Er moet nog ongeveer 3000 m3 grond worden aangevuld. Er is op dit moment
onvoldoende grote partijen'schone'grond in de markt beschikbaar.
De ISCO installatie is in de zomer geplaatst. Na een uitvoerige testperiode is de sanering met chemische
oxidatie nu ongeveer 5 maanden in uitvoering. Voorafgaand hieraan is er een nulmeting uitgevoerd en worden
periodiek metingen verricht. De concentraties laten hier een sterke toename zien. Deze stijging in
concentraties is normaal voor deze fase van dit proces. De eerste rapportage hiervan zullen in begin 201,8
beschikbaar zijn. Verder is op het terreingedeelte waar geen chemische oxidatie wordt uitgevoerd de bodem
behandeld met directe injecties (tot B meter mv-). De eerste resultaten na een inwerkperiode zijn positief.
Er heeft ook onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van het grondwater nabij de camping.
De eigenaar van de camping gebruikt het grondwater voor de levering van consumptie water, Hieruit bleek
dat het grondwater daar ter plaatse licht verontreinigd is. Uit de analyses van het aangeboden drinkwater
bleek dat na behandeling van het grondwater hierin geen verontreiniging zijn aangetroffen.
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Project CPC Coevorden
Er is begin 2017 onderzoek uitgevoerd op het insitu gesaneerde gebied. Uit de metingen blijkt dat de
verontreiniging sterk is afgenomen en dat er op drie deellocatie na, voldoende koolstof in de bodem is
aangebracht om tot het gewenste saneringsresultaat te kunnen komen. In de drie deelgebieden waar
onvoldoende koolstofbron aanwezig is heeft de aannemer opnieuw gelnjecteerd. Deze injectie periode heeft
een half jaar geduurd en is inmiddels afgerond. De kosten hiervan (€ 100.000) zijn door zowel opdrachtgever
en opdrachtnemer voor ieder de helft betaald. Metingen wijzen uit dat de geïnjecteerde vloeistof (nagenoeg)
niet op de deellocaties, waar nog verontreinigende stoffen aanwezig waren, wordt gemeten. De aannemer
krijgt de vloeistof moeilijk de bodem in. Dit betreft het gebied waar de winkels zijn gesitueerd. Het lijkt erop
dat als gevolg van verdringing van de grond door de vele heipalen die in de bodem zijn geplaatst de
doorlaatbaarheid van de bodem veel slechter is geworden.
De aannemer gaat nu de injectie-unit verwijderen. In Q1 201-B zal nogmaals metingen plaatsvinden en zullen
we in overleg gaan over het eventueel nemen van vervolg acties.

Egginklaan 12 Havelte
Deze locatie ligt in de directe nabijheid van een grondwaterbeschermingsgebied. Er is opnieuw een
saneringsplan ingediend ter concretisering van de saneringsdoelstelling. Hiermee hebben wij in de afgelopen
periode ingestemd. De uitvoering van deze sanering heeft plaatsgevonden volgens het saneringsplan. De

resultaten hiervan moeten nog worden gerapporteerd.

Vaart 151, Gasselterniiveen
Er heeft een wijziging van het bestemmingsplan plaatsgevonden. Het perceel is verkocht. Met de buurman
(koperJ is overeenstemming bereikt over de prijs. Deze leveringsakte is in juli gepasseerd.
De verkoopopbrengst is verdeeld tussen de gemeente en provincie. Er is ingestemd met het evaluatierapport.
De locatie is technisch, financiële en procedureel afgerond.

Bisschopswijk, Roden
Voorjaar 2017 is deze sanering aanbesteed. De sanering is inmiddels uitgevoerd. Het evaluatieverslag van de

uitgevoerde sanering is binnen en de procedure voor het nemen van een beschikking is gestart. De sanering
is volgens planning en binnen begroting uitgevoerd. De uiteindelijke bijdrage van gemeente moet nog worden
vastgesteld en verrekend.

Holwert 1 Coevorden (lntergasJ
In september is de vaststellingsovereenkomst getekend tussen Intergas en de provincie. Hierin zijn onder
andere afspraken gemaakt over de afkoop van de grondwaterverontreiniging. Aansluitend heeft de RUD een
gebiedsbeheerplan voor de samenvloeiende pluimen van CPC en Intergas gemaakt. Dit heeft een tijdelijk
karakter tot het moment dat het "echte" gebiedsplan in werking treedt en maakt het mogelijk om de gemaakte
afspraken met Intergas in te lossen. Intergas heeft een bezwaarprocedure ingesteld. Deze wordt steeds
verdaagd tot het moment dat de subsidie i.h.k.v. de bedrijvenregeling is toegekend.

Kleiduivenschietbaan.
De kleiduivenschietbaan Oosterhesselen is beschikt als zijnde ernstig, niet spoed. Uit de maatschappelijke
afweging is het advies niet onaanvaardbare risico's overgenomen.

Voormalige Stortplaatsen.
De stortplaatsen Nijlanderstraat en Bolhuisgat zijn definitief beschikt als zijnde ernsti& niet spoed.
Voor beide locaties heeft een maatschappelijke afweging plaatsgevonden.
Voor het grondgebied van stortplaats Dwingeloo heeft supermarkt Aldi belangstelling. Er is nog aanvullend
onderzoek uitgevoerd. Ook s er een concept saneringsplan opgesteld. Er is overleg geweest met de provincie
voor een financiële tegemoetkoming. Verder is er een planologische procedure op gestart. Er is wat weerstand
ontstaan vanuit de omgeving tegen de komst van een supermarkt.

Hoofdstraat 1,92 Hoogcveen
De projectleiding van dit project is door de gemeente Hoogeveen overgedragen aan de RUD.

De uiwoering van dit Wbb project is eind jaren '90 door GS aan B&W gedelegeerd.
TTE is van het project gehaald wegens onverenigbare visies over de aanpak van de aanbesteding.
Antea heeft opdracht gekregen voor de voorbereiding van de aanbesteding van de bronsanering.
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De werkzaamheden starten begin januari 2018. Door middel van MIP sonderingen is de pluim in het diepere
grondwater beter in beeld gebracht. De rapportage hiervan wordt momenteel opgesteld.

Paul Krugerstraat/Niilanderstraat
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. Bureau Antea Group heeft
opdracht gekregen voor de advisering bij dit project. Binnenkort starten de werkzaamheden voor het
opstellen van een saneringsplan op hoofdzaken voor de aanvullende bronsanering. Parallel hieraan kan het
aanbestedingstraj ect verder lopen.

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. De resultaten van deze onderzoeken zijn gerapporteerd.
In oktober-november heeft de WMD bij drie van de vier locaties waar mogelijk sprake was van permeatie van
drinkwaterleidingen, onderzoek uitgevoerd. Voor alle drie locatie is de uitkomst dat geen verontreiniging in
het drinkwater is aangetroffen.

Grolloërstraat 46 Rolde
Ivm een milieuvergunningaanvraag is het bodemdossier Grolloerstraat 46 Rolde geraadpleegd. Hieruit bleek
dat in het verleden niet geheel juist is gehandeld inzake de lopende grondwatermonitoring op de locatie. Dit is
gecommuniceerd met de saneerder. Voor de komende periode is een afspraak gepland met de saneerder om
dit dossier goed op de rails te krijgen.

Gasgracht 58-69 Meppel
In het najaarheeft naar aanleiding van het vlot trekken van dit bodemdossier wederom overleg
plaatsgevonden met de saneerder. In dit gesprek zijn de resultaten besproken van de inmiddels uitgevoerde
grondwatermonitoring welke is uitgevoerd ter actualisatie van de verontreinigingssituatie.
In overleg met de saneerder is afgesproken dat een evaluatie van de grond- en grondwatersanering ter
beoordeling wordt overlegd.

Overige projecten
Bosatex locaties:

. I.P. Santeeweg 5 te Nietap: beschikking Ernst en spoed en Deel saneringsplan
¡ Bentheimerstraat 32 te Coevorden: aanvullend onderzoek loopt nog steeds. Bosatex is met klem

verzocht het Nader onderzoek afte ronden en in te dienen voor een besluit. Het betreft een
spoedlocatie.

¡ HerenstraatT3 te Roden: wij hebben ingestemd met plan van aanpak voor aanvullende injecties en
het monitoringsplan voor het vaststellen van de stabiele eindsituatie.

NAM locaties:
. Met de NAM hebben we structurele overleg over aanpak van de spoedlocaties en andere sanerings-

/monitoringslocaties. Er zijn afspraken gemaakt over een structurele en tijdige aanlevering van
monitoringsgegevens. Dat loopt voorspoedig.

. De monitoring na sanering of in het kader van sanering van Wbb-gevallen vond in 2017 plaats op tien
locaties. Voor de rapportages zijn twee tijdstippen per jaar afgesproken waarop rapportages
ingeleverd dienen te zijn. Na deze data vindt overleg met NAM plaats over eventuele aanvullingen op
de rapportages en eventuele wijzigingen in het monitoringschema van een locatie. De afspraken uit
dit overleg worden opgenomen in de brief met de beoordeling van de rapportage. Voor een locatie
waar halfjaarlijks wordt gemonitord is afgesproken dat NAM de rapportage eenmaal per jaar levert.
Naar aanleiding van de zeven rapportages van L september jl. is ingestemd met vier rapportages.
Twee rapportages dienen te worden aangevuld, waarna de beoordelingsbrief uitgaat. Eén rapportage,
monitoring van nog slechts lichte verontreinigingen, kan worden beëindigd. Voor deze locatie wordt
een beschikking op evaluatieverslag genomen.

De beoordeling vindt plaats in nauw overleg met de respectievelijke toezichthouders.
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a Voor zorgplichtgevallen zijn afspraken gemaakt met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Als
vergunningverlener voor de Mijnwet neemt SodM hetvoortouw in de beoordeling, maar stuurt de
concept-beoordeling aan RUD Drenthe fnamens provincie en gemeente) voor een reactie.

Oranje gebieden:
We hebben de eventuele potentiele "Oranje" gebieden geïnventariseerd en getoetst, hieruit is één gebied
overgebleven. Op dit gebied is nogmaals ingezoomd en hieruit konden we vooralsnog concluderen dat het
gebied fcentrum Roden), op dit moment wordt gesaneerd. Het project wordt in 20L8 gerapporteerd en

afgerond.

Meppelerweg 1 te Nijeveen
Op deze locatie is in de negentiger jaren een sanering uitgevoerd en er was een reswerontreiniging
achtergebleven die jaren lang is gemonitord. Deze restverontreiniging is inmiddels stabiel en daarmee kon de
sanering worden afgesloten en is er een beschikking op de eindevaluatie afgegeven.

Prins Hendrikkade 1 en 2 Meppel
In het kader van de zorgplichtsanering op de locatie Prins Hendrikkade 1 en 2 in Meppel is in het najaareen
evaluatieverslag ingediend. De verontreiniging is nagenoeg verwijderd, waardoor ingestemd kon worden met
het saneringsresultaat.

Blankenlaan-West H o o g ev ee n

In het najaar zijn op de locatie Blankenslaan-West in Hoogeveen nieuwbouwwerkzaamheden gestart. Dit
gebied is bekend als het Stationsgebied Hoogeveen en de voormalige Alho locatie. Voor dit gebied is door de
provincie Drenthe een beschikking afgegeven in januari 2009, Bij de grondwerkzaamheden ten behoeve van
geplande nieuwbouw zijn voorschriften uit deze beschikking overtreden. Als gevolg hiervan heeft
handhavingsactie plaatsgevonden en zijn de werkzaamheden stil gelegd. Er heeft veelvuldig overleg
plaatsgevonden met de gemeente Hoogeveen, de projectontwikkelaar en de aannemer over wat nodig is om
de ontstane misstanden te herstellen. Dit heeft geleid tot een deelsaneringsplan, waarmee is ingestemd.

Advisering

Griendtsveenweg 2 - B te Hoogeveen
Voor de locatie Griendtsveenweg 2 - B te Hoogeveen heeft de RUD een plan van aanpak voor bodemsanering
en herinrichting opgesteld dat de gemeente heeft voorgelegd aan de provincie voor cofinanciering.

Noorderdiep 528 te Nieuw Buinen
Samen met de gemeente en een burgerinitiatief hebben we eind 20L7 een saneringsoplossing uitgewerkt voor
dit ernstig verontreinigde terrein in de bebouwde kom van Nieuw-Buinen. Een deel van het bijna drie hectare
grootte terrein wordt afgedekt met asfalt laag zodat er op geschaatst en geskatet kan worden. Het andere deel
wordt voorzien van een leeflaag en ingericht als belevingspark. Het project is mogelijk gemaakt door subsidie
en een bijdrage in de saneringskosten van de provincie Drenthe.

De Groene Marken (Coevorderstraatweg) te Nooordscheschut
Op 22 december 20'J.7 is er overleg geweest tussen de gemeente Hoogeveen, Solarfields en de RUD over de
mogelijkheden van de aanleg van een zonnepark op een terrein van de gemeente Hoogeveen in
Noordscheschut. Het betreft het terrein van het voormalige woonwagenkamp. Afgesproken is dat er eerst een
vergunning in het kader van de Omgevingswet wordt aangevraagd en dat daarna wordt bezien welke
saneringsmaatregelen nodig zijn om het zonnepark op dit terrein in te richten.

Grietmanswijk 5 te Bovensmilde
In het kader van een wijzigingsvergunning van de firma Koers aan de Grietmanswijk te Bovensmilde vindt
advisering plaats in hoeverre een voorgenomen lozing van afualwater in de bodem wel acceptabel is.

Hondstong te Yde

In opdracht van provincie Drenthe heeft de RUD een onderzoek laten uitvoeren naar het mogelijke verband
tussen enkele gevallen van sterfte van vee en veronderstelde bodem-/grondwaterverontreiniging aan de
Hondstong te Yde. Er is geen verontreiniging aangetroffen die als verklaring voor de sterfte van vee
aangedragen kan worden.
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Coevorden spoorgebied
Vanuit het project De Holwert adviseert de RUD de gemeente in de planvorming voor de onderdoorgang van
het spoor.

Marconistraat 12 Hoogeveen
Naar aanleiding van onze advisering naar dit bedrijf is er een naderonderzoek uitgevoerd.
Recentelijk is dit actualiserend en nader bodemonderzoek over de verontreinigingssituatie op deze locatie bij
ons ingediend. Ook is hierbij het verzoek gedaan een besluit te nemen op de omvang, ernst en
spoedeisendheid van deze verontreiniging. E.e.a. is in procedure.

Begeleiding uitvo ering gepro grammeerde b odemsanering sprojecten
Voorbereiding aanbestedingen voor een aantal saneringen. Tevens voor het peilbuisonderzoek twee locaties
bepaald. Op deze twee locaties: Oranjekanaal NZ 33 te Zuidveld en Schoolstraat te Hoogeveen zijn
onderzoeken uitgevoerd. Voor de locatie Schoolstraat zalnog een verificatie onderzoek plaatsvinden.

Werkwijze hergebruik spoelgrond in de bollenteelt
In samenwerking met team furidisch is een werkwijze opgesteld onder welke voorwaarden bollentelers
spoelgrond (gerijpt residu uit de spoelbassins) kunnen hergebruiken. De werkwijze is opgesteld op verzoek
van de branchevereniging van bollentelers. De aanleiding was een concreet handhavingsgeval. De werkwijze
ligt momenteel voor bij het provinciaal accounthoudersoverleg ter instemming.

POKB:
We hebben namens de POKB twee visitaties uitgevoerd, 1 bij de provincie Groningen en 1 bij de gemeente
Almelo. Daarna is de RUD op 21 februari20LT door de POKB gevisiteerd. Het verslag hiervan is onWangen en
hierin is toegelicht dat de bevindingen van de visitatie positief zijn.

Contactmanagement Raamcontract: Diverse opdrachwerstrekking hebben plaatsgevonden via het
raamcontract. Deze opdrachten worden continue gemonitord en gemanaged.

Wat hebben we reeds bereikt in 2077 (outcome)
De aanpak van de geprogrammeerde projecten verloopt voorspoedig. In deze periode zijn weer stappen gezet
op het gebied van onderzoeh voorbereiding en sanering. 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 stortplaatsen/ Nazorg Wm storþlaatsen.
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 nadeel ondervindt van de stortplaats en eventuele verontreiniging naar
de omgeving wordt voorkomen.

Activiteiten en Resultaten
Regulier nazorg is uitgevoerd bij stortplaats Meisner. Daarnaast is er voor de zomer een terreininspectie
uitgevoerd. De rapportage hiervan is nog niet binnen. Het inmeten van de stortplaats met een drone en
laserapparatuur is opgeschort omdat er van de luchtverkeersleiding nog geen toestemming is om met een
drone te gaan vliegen. De verwachting is dat dit begin 2018 door gewijzigde wetgeving mogelijk wordt. In
december is de aanleg van een zonnepark op de stortplaats opgeleverd en geopend. Het opstellen van
overeenkomsten hiervoor en het toezicht op de aanleg is door de RUD verzorgd.

Voor Attero wordt overleg gevoerd over de bestemming van de stortplaats (fietsen op de VAM berg). In het
kader van de nazorg voor stortplaatsen wordt geadviseerd met betrekking tot de plannen die er zijn voor de
stortplaats van Attero te Wijster. Voor het ophogen van de stortplaats met IBC-bouwstof en het aanleggen van
paden en wegen op de stort is december 2017 een veranderingsvergunning en een goedkeuringsbesluit
afgegeven. In het kader van de nazorgwaarvoor de provincie uiteindelijk verantwoordelijk is, wordt hierover
kritisch meegedacht.

Op stortplaats Dwingeloo worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van een supermarkt.
De RUD faciliteert dit proces.
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Wat hebben we reeds bereikt in 2077 (outcome)
We voldoen aan de bepalingen uit de Wet milieubeheer.

2.6 UiWoeren wetteliike taken/Toezicht en handhaving /nazorgverminderen/preventiebeleid
Doelstellingen
De kwaliteit van uitvoering van de wettelijke taken moet op hetzelfde niveau blijven als in 20L5 dan wel zijn
verbeterd. Uiwoeren handhavingsuitvoeringsprogramma bodem. Een programma opstellen voor het
verminderen en controle van nazorglocaties.

Activ it e iten e n Re su ltaten
Op grond van de Wbb hebben wij bodemonderzoeken/saneringsplannen/evaluatieverslagen/
nazorgplannen/meldingen beoordeeld, getoetst en beschikt. Daarnaast hebben we monitoringsverslagen,
plannen van aanpak 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 in20L7.ln totaal zijn er 65 beschikkingen afgegeven en zijn met 26 meldingen, zoals BUS

meldingen en meldingen art. 28 lid 3 ingestemd. Daarnaast is er ze aan een aantal locaties veel tijd besteed,
maar later alsnog zijn ingetrokken. Het gaat om de locaties De Vos van Steenwijklaan/Kalkovenstraat te
Hoogeveen, Nieuwe Dijk 2a te Coevorden, Grote Beer 5 in Hoogeveen en Atterro te Wijster. Deze locaties
zullen in 201.8 weer worden opgepakt.
Ook is met 2 Bus meldingen niet ingestemd omdat deze niet voldeden aan de gestelde eisen. Voor 1 locatie is
een nieuwe Bus melding ingediend en voor de andere locatie is de normale Wbb procedure gevolgd in de
vorm van een saneringsplan. Tevens is een beschikkingsaanvraag op een evaluatieverslag niet in behandeling
genomen vanwege het ontbreken van aanvullende gegevens. Deze aanvraagzalt.z.t. opnieuw worden
ingediend. 1 Bus melding (locatie Boterveen f. in Dwingeloo) is van rechtswege goedgekeurd. Deze melding is
wel bij het bevoegd gezag ingediend maar niet door de RUD ontvangen.

Naast beschikkingen zijn tevens monitoringsbrieven, zorgplichtbrieven en de instemmingsbrieven m.b.t. de
plannen van aanpak uitgegaan. Dezezljn niet meegenomen in onderstaande grafiek.
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ln 2017 is er 1 13 keer een kick off bespreking geweest. In deze kick off worden binnengekomen
rapportages/aanvragen besproken. Aanwezig zijn diverse disciplines zoals een jurist, toezichthouder,
projectleider en medewerker Bodem.
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Nazorg locaties.
In20L7 zijn alle nazorglocaties op nieuw bekeken en in kaart gebracht. Het resultaat is dat we nu per locatie
weten wat de nazorg precies in houdt en wâarop de nazorg betrekking heeft. In 2018 zullen naar aanleiding
van deze uitgewerkte inventarisatie de locaties bezocht gaan worden om te kijken hoe in de praktijk
omgegaan wordt met nazorg en of de nazorg wel wordt nageleefd.

Wat hebben we reeds bereíkt in 201.7(outcome)
Er zijn geen dwangsom verzoeken ingediend tegen het niet behalen van de procedures binnen de wettelijke
termijnen.
Door goed toezicht en handhaving hebben we de kwaliteit van de aanpak van verontreinigen geborgd en
toezicht gehouden op de afualstromen. De werkvoorraad is verminderd.

2.7 Adviseren beleidsontwikkeling bodem/actieve rol voorbereidingen wetswiizigingen en overdracht
bodemtaken.

Doelstelling
Verbreding en integraliteit van het bodembeleid. Meedenken over beleidsopgaven en wetswijzigingen.

Activ ite ite n e n re sultat en

Inventarisatie asbestdaken door middel van remote sensing.

fanuari 2017 is de verwachtingskaart asbestdaken Drenthe opgeleverd.
Project is volgens planning verlopen en is inmiddels door de projectgroep geëvalueerd. Daarnaast is er op
26 juni 2017 een sessie georganiseerd met beleidsmakers van de provincie en Prolander, medewerkers
van de universiteiten van Utrecht en Wageningen en medewerkers van de uiWoerende bedrijven om -
nieuwe toepassingen van de hyperspectrale data te bedenken en het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod van hyperspectrale data in relatie tot de monitoring van de leefomgeving. Verdere doorontwikkeling
van de kaart door bijvoorbeeld gesaneerde daken toe te voegen is vanaf oktober 20L7 via een
gebruikersgroepoverleg (zie hiernaJ.

Onderzoek naar de afspoeling van asbestvezels van daken en de gevolgen daarvan voor de bodem.
Er is opdracht verstrekt voor onderzoek naar de afspoeling van asbeswezels van daken.
Een eerste concept van het rapport is oktober 2017 opgeleverd. Conclusie van het onderzoek is dat
asbestdaken verweren en dat onder iedere (gootlozeJ dakrand asbestvezel op en in de bodem zijn
aangetoond. In hoeverre dit risico's met zich mee brengt is verder niet onderzocht, Wel bestaat de indruk dat
asbestvezels ook onderhevig zijn aan verwering waarbij de indruk bestaat dat ze daardoor veel minder
schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Deze hypothese betekent nogal wat en geeft aanleiding voor
vervolgonderzoek en wellicht herziening van normering en beleid. Het onderzoek wordt begin 2018 in
Iandelijke gremia besproken.

Projectgroep asbestdaken provincie Drenthe en eemeenten
Onder de titel: 'Alle daken asbestvrij in2024 - Bouwstenen voor een Drentse aanpak' hebben we samen
met de provincie en de gemeente Emmen een actieplan opgesteld om Drenthe asbestvrij te gaan maken,
Het Actieplan is maart 20'J.7 opgeleverd en is voorgelegd aan Provinciale Staten in de vergadering van 1.9

april2017.ln het plan zijn bouwstenen uitgewerkt die de operatie om Drenthe asbeswrij te maken
moeten bespoedigen en verbeteren door bijvoorbeeld combinaties te maken met duurzaamheid en
verbeteren van ruimtelijke kwaliteit. Op basis van het Bouwstenenrapport wordt door de provincie
Drentse met de Drentse gemeenten en de RUD gewerkt aan een verdere aanpak met onder meer een
Programmabureau, een leningfaciliteit en een asbestloket,

In april 201,7 hebben provinciale staten ingestemd met het actieplan 'Alle daken asbeswrij in2O24 -
Bouwstenen voor een Drentse aanpak' en is geld vrijgemaakt voor een leningfonds en projecten. In het overleg
van de commissie Milieu, energie en mobiliteit van de Vereniging van Drentse gemeenten hebben provincie en
RUD een toelichting gegeven op de plannen van de provincie. Verschillende gemeenten hebben aangegeven
graag hieraan mee te willen doen. Inmiddels is er een ambtelijke projectgroep geformeerd van gemeenten,
provincie en RUD die als opdracht heeft een projectplan voor Drenthe te schrijven.
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Als RUD schrijven we daar âan mee. Het plan van aanpak willen we in februari 2018 gereed hebben zodat het
aan de colleges kan worden voorgelegd en we de verdere aanpak in Drenthe vorm kunnen geven. Hierbij
wordt nadrukkelijk aangesloten bij de bestaande programma's op het gebied van duurzaamheid en energie,
onder meer via de Drents Energieloket.

Asb estdake n geb ruike rsgro ep
De provincie en de Drentse gemeenten willen aan de slag met de verwachtingskaart Asbest. Hiervoor
wordt een gebruikersgroep geformeerd onder voorzitterschap van de RUD en externe ondersteuning
door HaskoningDHV en Mapgear. Een eerste bijeenkomst is op 5 september 20L7.De gebruikersgroep
asbestkaart heeft inmiddels een goed werkende GIS-applicatie van de Asbestdakenverwachtingskaart
opgeleverd waar goed mee te werken is. In het voorjaar starten we met een verbeterslag waarbij
onnauwkeurigheden in de kaart worden weggenomen en gesaneerde daken er aan worden toegevoggd.
Tenslotte komt er in de loop van het jaar een kaartapplicatie beschikbaar die publiek gaat en waarover door
de Drenten gecommuniceerd kan worden.

Beleidsadvisering
Het ministerie is in deze periode druk bezig geweest met de voorbereiding van de Omgevinswet.
Achter de schermen wordt gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe bodembeleid en van de daarmee
verband houdende wetgeving. De RUD heeft hieraan op uitnodiging van het ministerie meegewerkt door het
samen met andere overheden bediscussiëren van de zorgplicht voor de bodem, in het bijzonder het
redelij kheidsvereiste.

Daarnaast hebben wij beleidsmatig geadviseerd over de landelijke beleidsnotities die zijn behandeld in het
B0OG. In december is door ons de preconsultatie van het aanvullingsbesluit Bodem onwangen met het
uitdrukkelijk verzoek om hierop een reactie te geven. We zijn hier mee bezig.

Verbredingsprojecten
Afgelopen periode hebben we een verbredingsoverleg georganiseerd. Dit overleg heeft plaatsgebonden met
diverse medewerkers van de provincie en de RUD. In dit overleg is aan de orde geweest de stand van zaken
van de diverse verbredingsprojecten uit het meerjarenprogramma bodem en ondergrond. Hierbij zijn
uitwisselingen geweest over de diverse beleidsterreinen zoals bodem en natuur, energie, bodem en
ondergrond, aardkundige waarde, bodemsanering, gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Wat hebben we reeds bereikt in 2077(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.

PFAS

In het kader van het verbredingsproject "onbekende verontreinigingen" neemt de RUD namens provincie
Drenthe deel aan het onderzoeksconsortium PFAS. Dit landsdekkende project, uitgevoerd door de combinatie
TTE, Arcadis en Witteveen+Bos, streeft er naar het vóórkomen, de risico's en de aanpak van PFAS en
aanverwante stoffen in beeld te brengen c.q. te ontwikkelen. In Drenthe zijn in dit kader drie
locatieonderzoeken uitgevoerd bij (potentieel) verdachte, voormalige metaaloppervlaktebehandelings-
bedrijven: CPC, Van Wijk en Boerma en Huizing. De concept rapporten van deze drie locatieonderzoeken zijn
opgeleverd. Bij geen van de drie is een aanwijzing gevonden dat deze stofgroep in aanzienlijke mate is
gebruikt. Wel zijn op alle drie locaties deze stoffen in het grondwater gemeten. Het beeld begint zich
(landelijk) te vromen dat de stofgroep diffuus aangetroffen wordt.
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MTBE/ETBE
Ten behoeve van de pilot naar MBTE en ETBE in grondwater is in de afgelopen periode een conceptrapport
opgesteld. In deze pilot zijn tankstationshouders in drie gemeentes waarin een
grondwaterbeschermingsgebied is gelegen, gevraagd gegevens over de periode 2Ot0-201,5 te overleggen van
de jaarlijkse grondwatermonitoring waartoe zij verplicht zijn (tenzij het grondwater dieper dan 5 m-mv
staatJ. In totaal zijn 38 tankstations benaderd. Bij vier tankstations zijn overschrijdingen van de
herstelrichtwaarde voor MTBE/ETBE en/of overschrijding van de interventiewaarde voor minerale olie
en/of BTEXN waargenomen.

Twee locaties waarbij een overschrijding van de herstelrichtwaarde is
aangetoond zijn gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied; een locatie waarbij dit het geval is, is gelegen
in een kwetsbaar gebied (beekdal Drentsche Aa). Twee van deze vier locaties waren bekend bij het bevoegd
gezag Wbb. Onlangs is deze rapportage van de pilot naar MBTE en ETBE in grondwater definitief gemaakt. Er
is een begin gemaakt met de uitwerking van de aanbevelingen die in dit onderzoek worden gedaan. Deze
aanbevelingen richten zich onder meer op het vergroten van bekendheid en consequenties van
grondwaterbeschermingsgebieden, en op de wijze van samenwerking tussen de verschillende teams binnen
de RUD.

2.8 Kennismanagement en informatiebeheer

Doelstelling
- 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
Er is intensief gewerkt aan het programma voor de Noordelijke Netwerkdag Bodem die gehouden is op LB mei
2017.Deze dag is georganiseerd met de FVMO, ODG en in samenwerking met Inspectie Leefomgeving en
Transport (lL T en Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem +.

Het programma was gericht op medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen
(milieu)politie, Rijkswaterstaat, en inspecties uit de provincies Groningen, Fryslän en Drenthe. De Netwerkdag
Bodem heeft plaatsgevonden op 18 mei 2017.Er waren ruim L00 deelnemers.
Een impressie en evaluatie van de succesvol verlopen dag is te vinden op:
h*p:/ /www.ruddrenthe.nl/nieuws Inieuws berichtlarchive IZO 17 IOS larticle Inoordelijke-
n e tw e rkda gb o d.em-Z0 17 -27 .html

De jaarlijkse kennis- en netwerkdag bodemsanering voor advies- en ingenieursbureau's is dit jaar gehouden
op 5 oktober 2017.Deze noordelijke ingenieursdag wordt georganiseerd door de bevoegde gezagen Wbb
(provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Emmen Het
gastheerschap rouleerÇ ditjaar was de provincie Fryslân gastheer, De dag is bezocht door ongeveer 100
mensen. De RUD heeft inhoudelijk bijgedragen aan deze dag met betrekking tot de organisatie. Ook is er door
de RUD o.a. een presentatie gegeven over de maatschappelijke afweging ecologische risico's en over de
hyperspectrale luchtfotografie van de asbestdaken in Drenthe.

Eind september hebben we aan het Uiwoeringsprogramma Bodemconvenant de monitoringsgegevens
aangeleverd. Met deze landelijk uitgevraagde gegevens wordt de voortgang van het convenant inzichtelijk
gemaakt. De resultaten worden aan de Tweede Kamer gerapporteerd.

Op 2 L september 2017 hebben we op de asbestdag voor Omgevingsdiensten gehouden in Lelystad een
presentatie gegeven over de rol die de RUD speelt bij de aanpak van asbestdaken in Drenthe.

Wat hebben we reeds bereikt in 2017 (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. 0m zo de bewustwording van de rol van bodem binnen grote
maatschappelij ke vraagstukken te bevorderen.
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Geluíd, lucht en externe veiligheid
In derde periode is de inzet opnieuw hoger geweest dan in het jaarprogramma was voorzien. Ook in de eerste
periode en tweede periode was dit het geval zodat er ook op jaarbasis een grotere inzet te zien is. Het betreft
hier echter een relatief klein onderdeel van het jaarprogramma zodat de invloed op de totale inzet gering is.
De inzet vindt met name plaats op het gebied van geluidsadvisering. In de afgelopen periode is er in opdracht
van de provincie gemeten aan geluidsoverlast in bussen en is er geadviseerd ten aanzien van
bestemmingsplannen.

Sinds januari 20L7 hebben de provincie en gemeenten een adviesrol m.b,t. Mijnbouwactiviteiten [o.a.
gaswinningsplannen). Sinds oktober wordt de werkgroep extern Kennisnetwerk Mijnbouwwet
vertegenwoordigd door een EV-specialist van de RUD.

Opgemerkt moet worden dat de uren die samenhangen met de werkzaamheden die voor de provincie op het
gebied van externe veiligheid worden uitgevoerd nagenoeg niet in dit onderdeel van de rapportage zijn
opgenomen. De uren voor externe veiligheid worden namelijk grotendeels ten laste gebracht van het
onderdeel Impuls. De provincie ontvangt, mede namens de Drentse gemeenten, in het kader van het landelijke
programma Impuls externe veiligheid 2015-201,8 budget van het rijk. De provincie heeft dit budget
beschikbaar gesteld aan de RUD Drenthe. Op de laatste werkzaamheden van 20L7 nableken deze budgetten
voldoende om de kosten van de werkzaamheden in 2077 voor de Drentse gemeenten en de provincie te
dekken.

Ook in 20L8 zal de provincie in dit kader financiële middelen van het rijk onwangen. Financiering na 201B is
nog onderwerp van gesprek tussen Rijh VNG en IPO.

J ur i dí s che o nde r steuning
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 afiuijken ten opzichte van de planning. De kengetallen voor de uren voor Drentse Maat producten moeten
hierop nog aangepast worden. Dit is echter nog niet mogelijþ 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 een Wob verzoek afgehandeld met betrekking tot het toesturen van gegevens van een vergunning.
Er is verder meegedacht over allerlei mijnbouw gerelateerde kwesties, zoals de wijziging van de Mijnbouwwet
en het indienen van adviezen over winningsplannen.

Natuurbeschermingswet:
In het kader van de soorten bescherming is één bezwaarschriftprocedure begeleid (over aangebrachte
verlichting met mogelijk negatieve gevolgen voor vleermuizenJ. Het advies van de
bezwaarschriftencommissie was om het bezwaar van een natuurbeschermingsorganisatie ongegrond te
verklaren. Tegen de beslissing op bezwaar is geen beroep aangetekend. De natuurorganisatie heeft het aanbod
om met hen in overleg te treden over de samenwerking op het gebied van soortenbescherming aanvaardt.

De beroepsprocedure in het kader van de vergunning voor het FestivalderAa is tot een goed einde gebracht in
die zin dat er geen inhoudelijke uitspraak gekomen, maar wel een niet-ontvankelijkverklaring van het beroep
omdat de appellante geen rechtsmiddelen had aangewend tegen de nieuwe vergunning (waardoor het
procesbelang m.b.t. de oude vergunning ontbrak).

De beroepsprocedure in het kader van de zogenaamde één en driejaarsvoorschriften is succesvol afgerond. De
Afdeling heeft geoordeeld dat het college van GS het recht heeft om dergelijke voorschriften aan vergunningen
te verbinden. Er is rondom de aanpassing van de structuurvisie advies uitgebracht over de (on)mogelijkheden
van gecombineerd ruimtegebruik in natuurgebieden, zowel in Natura 2000-gebieden als in Natuur Netwerk
Nederland.

M ili eus p e ciali stis che t ake n
Voor de producten MER en integraal advies is een aantal uren (in totaal L23 uur) ingezet. Dit betekent een
urenoverschrijding, omdat hiervoor in het jaarprogramma geen uren zijn geprogrammeerd.
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Projecten provincie Drenthe

Windturbines
In deze periode is geen inzet gevraagd.

Vergunningen en meldingen vuurwerk
In de 3" periode zijn 5 meldingen en 5 toestemmingen afgehandeld. Het totaal aantal in2017 bestede uren is
na de 3" periode meer dan het aantal geprogrammeerde uren. De urenoverschrijding is ca L50 uur.

Algemene proiecten RUD

Energiebespøring
In het jaarprogramma hebben we het toezicht op energiebesparing als belangrijk onderwerp benoemd. We
onderscheiden daarbij vier deelprojecten. Onderstaand zijn de inspanningen op deze vier deelprojecten
beschreven.

Intensivering toezicht energiebesparing
ln20t7 is bij circa 450 toezichtsbezoeken aandacht besteed aan het onderdeel energiebesparing. Ten
opzichte van de vorige 4-maandsrapportage zijn geen wezenlijke wijzigingen opgetreden behalve dan dat het
aantal "energiecontroles" is toegenomen. Het project is door het ministerie en het VNG geëvalueerd en als
geslaagd beoordeeld. Het kennisniveau op het gebied van energiebesparing bij de toezichthouders is vergroot.
Tijdens het project is ook veel ervaring opgedaan met het aansturen van een dergelijk project. Wanneer het
project in 201B een vervolg krijgt wordt deze taak belegd bij een beperkt aantal medewerkers. Dit heeft onder
andere als voordeel dat de aansturing efficiënter plaatsvindt. Tevens bouwen deze medewerkers dan meer
ervaring op.

De winst van dit project zit voor een belangrijk deel in het wijzen van bedrijven op hun
verantwoordelijkheden en ook op het bespreken van de mogelijkheden die er bestaan voor besparing. Vaak is
het idee dat alle maatregelen al genomen zijn terwijl dit niet het geval is. Het is een vorm van toezicht die op
termijn kostenbesparend uitpakt voor de bedrijven. Het is helaas niet mogelijk om aan te geen wat nu de
(mogelijke) besparing in bijvoorbeeld kilowattuur zal zijn als gevolg van dit project. Deze analyse kon bij
nader inzien niet met LOS worden uitgevoerd. De werkzaamheden konden worden uitgevoerd dankzij een
rijkssubsidie. Deze subsidie wordt in 201"8 niet weer verstrekt. Dat betekent dat het energietoezicht in 2018
niet standaard zal worden meegenomen in controles wanneer hier geen middelen voor beschikbaar worden
gesteld.

20 fte extra energie-inspecteurs in Nederland
De resultaten van dit project hebben betrekking op de zwembaden en sauna's. Alle 3L zwembaden en 12

sauna's zij bezocht, I.s.m. een adviseur van de provincie zljnzeer concrete afspraken gemaakt over te treffen
maatregelen om daarmee te voldoen aan de erkende maatregelen. In 2018 zal vanuit de provincie een

verdere begeleiding plaatsvinden en de RUD zal monitoren dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Dit is een voorbeeld van een project waarbij er een goede combinatie was tussen enerzijds
stimuleren en anderzijds controleren. Ook dit project kon worden uitgevoerd dankzij een rijkssubsidie.

Op de valreep van2017 is op rijksniveau besloten dat deze subsidie nogmaals zal worden verstrekt voor
20L8. In 2018 willen wij ons gaan richten op de kantorenmarkt. Dit project richt zich op energiebesparing bij
inrichtingen die in het reguliere toezicht weinig frequent een toezichtsbezoek krijgen zoals dus ook de
kantoren. Onze indruk is dat in deze markt meer energiebesparing te realiseren is dan bij de scholen die ook
onderdeel uitmaken van het project.

Het is nog te vroeg om de resultaten van dit deelproject exact uit te kunnen drukken in een kwantitatieve
besparing maar op basis van de tot nu toe verkregen resultaten wordt er vanuit gegaan dat de zwembaden
nog20o/o extra zullen besparen. Vooral voor de buitenbaden zijn er mogelijkheden om energieneutraal te
worden. De gebouwen van de overdekte zwembaden zijn over het algemeen erg verouderd, maar onmogelijk
zalhet niet zijn ook deze accommodaties neutraal te krijgen.
Het energieverbruik van de zwembaden ligt momenteel op ongeveer 300.000 m3 gas en
1.000.000 kWh elektriciteit. Het totaal aan COz besparing zal ongeveer 7.1,57 .240 kg bedragen wat neerkomt
op ongeveer 2,5 kgCOz per inwoner van Drenthe.
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Audit EED

In het begin van het jaar werd er vanuit gegaan dat er in Drenthe circa96 bedrijven EED plichtig waren. Op dit
moment zijn er 114 bedrijven in Drenthe in beeld waarop de EED van toepassing is. Hiervan zijn de dossiers
van 62 bedrijven afgerond. Dat betekent dat de audits van deze bedrijven zijn beoordeeld en de bedrijven op
de hoogte zijn of worden gesteld van onze bevindingen.

Van de overige 52 bedrijven zijn de rapportages nog niet goedgekeurd ofnog niet beschikbaar. De

rapportages blijven wel geleidelijk binnenkomen. Een deel daarvan heeft uitstel verkregen. Ook komen er nog
steeds nieuwe bedrijven bij die onder de EED vallen, die aanvankelijk niet in beeld waren. In een aantal
gevallen worden bedrijven bezocht om nadere toelichting te geven en afspraken te maken over de aanpak van
de energie-audit en de deadline voor het aanleveren van de rapportage.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale energieverbruik en de verwachte energiebesparing in
de komende vier jaar, voor zover dit op basis van de afgesloten dossiers kan worden vastgesteld.

. Het energieverbruik en de besparingen betreft alleen de vestigingen in Drenthe

. Data in veel gevallen meer dan 2 jaar oud, dus niet altijd actueel

¡ Van 6 bedrijven met vrijstelling voor de energie-audit zijn geen energie-gegevens beschikbaar
r Wanneer besparingen niet duidelijk zijn aangegeven is een conservatieve waarde vanSo/o over 4 jaar gehanteerd

en is de besparing naar rato van het verbruik verdeeld over elektriciteit en aardgas.

. Alleen zekere en voorwaardelijke maatregelen zijn als besparing meegenomen

Wanneer de bedrijven waarvan nu de audits dus zijn beoordeeld alle beschreven maatregelen uiWoeren,
levert dit een besparing op van L6.794.L80 kWh en 2.347.207 m3 gas ofwel 233.091 Gf. Omgerekend naar
huishoudens betreft het hier het energieverbruik van circa 6.500 huishoudens.

Voor dit project is voor 201.8 een (geringe, circa2Ùo/o t.o.v.2017) subsidie verstrekt. Tezamen met het
restbedrag van20\7 denken wij de nog resterende rapportages te kunnen beoordelen.

Enersie-efficiëntieplannen MIA3
In Drenthe zijn 4O bedrijven die deelnemen aan de MfA3, dit betekent dat 40 ingediende EEP's moeten
worden beoordeeld. Uit de op dit moment al beoordeelde plannen komt het beeld naar voren dat, ondanks het
feit dat de MfA3 al in 2008 is overeengekomen, er bij de deelnemende bedrijven nog steeds rendabele
maatregelen te treffen zijn waarmee een substantiële energiebesparing kan worden gerealiseerd.
Inmiddels zijn27 van de 40 energie-efficiencyplannen ingediend en beoordeeld.
Net als bij het beoordelen van de EED audits bestaat ons toezicht er in dit stadium uit om na te gaan of de

beschreven maatregelen realistisch en voldoende zijn. In de verdere looptijd tot en met 2020, dienen wij er
onder andere op toe te zien dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wanneer de bedrijven
waarvan nu de efficiëntieplannen zijn beoordeeld alle beschreven maatregelen uitvoeren, levert dit de
komende 4 jaar een besparing op van 356.000 GJ op het jaargebruik. Dit is een besparing van gemiddeld bijna
8% van het huidige gebruik. Omgerekend naar huishoudens betreft het hier het energiegebruik van circa
4.500 huishoudens.

De resterende audits zullen binnen de Drentse Maat in 2018 worden beoordeeld. Hierbij is de RUD Drenthe
echter niet de trekker en zijn wij voor wat betreft de voortgang aftankelijk van andere omgevingsdiensten.
Het betreft hier voornamelijk EEP's van grote concerns.

Activiteitenbesluit
De doorlichting van de vergunningen in het kader van het project Activiteitenbesluit loopt nog steeds. Doel is
in kaart brengen welke vergunningen ofvoorschriften als gevolg van (de vierde tranche) van het
Activiteitenbesluit zijn komen te vervallen. Ook wordt bekeken of het opstellen van maatwerkvoorschriften
[o,a. geluid) noodzakelijk is. Het opstellen van de maatwerkvoorschriften zelf behoort niet tot het project.
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De doorlichting ligt achter op schema. De materie is complex, waardoor er veel uitzoekwerk is.

De stand van zaken eind20L7 is dat de helftvan hetaantal vergunningplichtige inrichtingen (Drenthe-breed)
is doorgelicht. Het komt niet vaak voor dat het opstellen van mâatwerkvoorschriften noodzakelijk wordt
geacht. De bedoeling is om de doorlichting in 20L8 geheel afte ronden, de planning is daarvoor aangepast. De

doorlichting zalzo plaatsvinden dat er nog tijd is voor het laten opstellen van maatvverkvoorschriften vóór l"

januari 2019 (indien noodzakelijk).

Verbod asbestd.aken
In oktober 2017 hebben de provincie en de RUD in het overleg van de Vereniging van Drentse Gemeenten
(VDG) portefeuille milieu, energie en mobiliteit een terugkoppeling gegeven van de aanpak van asbestdaken in
Drenthe en de wens van de provincie om dit in Drenthe gezamenlijk te gaan oppakken. De aanwezige
bestuurders hebben verzocht om te komen met een projectplan zodat dit in de colleges aan de orde kan
komen. Inmiddels is er een ambtelijke werkgroep die werkt aan dit projectplan. Acht van de twaalf Drentse
gemeenten zijn hierbij inmiddels aangesloten. In het projectplan wordt de rol van de projectgroep om de
daadwerkelijk versnelling in de sanering van asbestdaken verder uitgewerkt. Hierbij is vooralsnog
onderscheid gemaakt tussen de volgende sporen:
o Inrichtenprojectorganisatie
o Bewustwording en communicatie versterken

o Informeren burgers en bedrijven
¡ Financiële regelingen en beleid

o Lening
o Vergunningverlening,Toezichtenhandhaving

¡ UiWoering en Quick wins
o Bijhouden en verbeteren asbestkaart
o initiëren van (een) ontzorgcoörperatie(s)

Omgevingswet
In de eerste periode van20L7 is een start gemaakt met het uitrollen van een intern ontwikkelde cursus
Omgevingswet voor alle medewerkers binnen de RUD. Inmiddels hebben alle medewerkers van de RUD
deelgenomen aan deze interne cursus. Vanuit de inhoud zullen wij ons voorbereiden en het gesprek aangaan
met onze eigenaren/opdrachtgevers, Dat doen we zowel door individueel met onze eigenaren/
opdrachtgevers in gesprek te gaan als in gezamenlijk verband zoals in VDG-verband. We constateren met
anderen dat er een sterke relatie is tussen gezondheid, veiligheid en milieu en daarom zijn we in gesprek met
VRD en GGD en zoeken we de verbinding met de waterschappen. De wetgeving is nu op hoofdlijnen duidelijk.

We zijn aan onderzoeken wat de nieuwe wetgeving betekent voor onze taakuitvoering. We zijn daarom met
onze opdrachtgevers op zoek naar concrete oefenprojecten. Inmiddels zijn we bij enkele opdrachtgevers
aangesloten in projecten waarin in de geest van de Omgevingswet zal worden gewerkt. Daarnaast zijn we bij
enkele opdrachtgevers betrokken in het proces om te komen tot een Omgevingsvisie.

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

Met vriendelijke groet

M. Heidekamp-Prins
Directeur

Afschrift aan: J. de Vos en H. Booij, opdrachtgever voor de RUD Drenthe van de Provincie Drenthe
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Jaarrapportage milieuaspecten regionale luchthavens Drenthe 2017 

 

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 artikel 8.54 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 2017 

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 2017 

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 veiligheidsnormering. 

 

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.  

 

Luchthaven Heli Holland, Emmer-Compascuum 

Heli Holland heeft ieder kwartaal haar vluchtgegevens ingeleverd. Uit de vluchtgegevens van 2017 

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  

In het kalenderjaar 2017 hebben Gedeputeerde Staten, 28 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 is er 1 

generieke ontheffingen (parapluontheffing) verleend om twaalf keer per kalenderjaar gebruik te mogen 

maken van terreinen die hiervoor geschikt zijn. 



Uitvoering VTH Noord Nederland Brzo+, status overzicht 2017 

 

In het werkprogramma Brzo+ 2017 zijn de ambities, doelstellingen en speerpunten benoemd voor 

het inspectiejaar 2017. Voorliggend verslag gaat over de uitvoering en behaalde resultaten hiervan. 

Het eerste deel gaat over vergunningverlening en toezicht & handhaving. Daarna worden de 

vergunningverlening en toezicht en handhaving, met hun eigen specifieke ambities, doelstellingen en 

speerpunten, apart behandeld. Brzo+ staat voor Brzo en RIE-4 bedrijven, dit zijn bedrijven die onder 

het regime van het Brzo vallen en/of onder categorie 4 van de richtlijn industriële emissies (RIE). 

De stand van zaken van vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wabo en Brzo), per Brzo+ 

inrichting staan (in detail) in de tabellen die zijn bijgevoegd (Excel).  

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 2017 zijn deze 

registraties meegenomen. 

Ook een overzicht van de voortgang van het SUK project (Samenwerken, Uniformering en Kwaliteit)  

is bijgevoegd. 

  



Gezamenlijke (landelijke) ambities, doelstellingen en speerpunten. 

 

 Een landelijke uniforme programmatische en risicogerichte aanpak voor de uitvoering 

van de Brzo taken. 

Voor de uitvoering van Brzo taken zijn uniforme procesbeschrijvingen, instructies, 

voorbeeldbrieven, etc. door de Omgevingsdienst Groningen gemaakt, die binnen de 

omgevingsdiensten in Noord Nederland zijn verspreid om een eenduidige werkwijze te 

bewerkstelligen. De landelijke voorgestelde werkwijzen zijn hierin meegenomen. 

 

 Het toezicht op de Brzo-uitvoering is volledig afgestemd met de Veiligheidsregio’s, ILenT, 

ISZW en de waterkwaliteitsbeheerders. 

Het werkprogramma is gedeeld met de partners en er is regelmatig overleg. Daarnaast is de 

werkwijze voor de inspecties zo ingestoken dat er een vooroverleg is met de partners, een 

gezamenlijke inspectie en een gezamenlijke nabespreking. 

 

 Een goede informatiepositie over de uitvoering van de taken, de veiligheid- en 

milieuprestaties van de bedrijven voor verantwoording aan burgers, bestuur en politiek. 

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 2017 zijn 

deze registraties in bijgevoegde overzichten meegenomen. 

 

 De Brzo-OD’s werken met een mandaat van de bevoegde gezagen voor alle VTH-taken en 

zijn aanspreekbaar op een goede uitvoering van de taken. 

Per 1 juli 2017 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) van kracht. Hiermee is het mandaat voor de 

uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-)taken door de 

Omgevingsdienst Groningen voor de majeure risicobedrijven voor de provincies Drenthe, 

Groningen en Fryslân geformaliseerd. Vanaf 1 juli 2017 is er geen gebruik gemaakt van het 

ondermandaat richting FUMO en RUDD.   

 

 Er is sprake van een lerende organisatie door de prestaties van de overheid te monitoren 

en de uitvoering waar nodig bij te stellen. 

Per trimester worden de bevoegde gezagen geïnformeerd over de voortgang van de 

uitvoering. Eén keer per zes weken is er overleg met de bevoegde gezagen waar de voortgang 

wordt besproken en waar nodig wordt de uitvoering bijgesteld. 

 

 Er is een integrale aanpak voor de werkvelden milieu, veiligheid, Arbo en 

calamiteitenbestrijding. Daarmee is er een nauwe samenwerking met niet-Wabo bevoegde 

gezagen. Voor Brzo-uitvoering geldt dit in het bijzonder voor de Inspectie SZW en de 

Veiligheidsregio’s. 

In Noord zijn er overleggen met de inspectiepartners op alle niveaus, er is overleg met de 

inspecteurs tijdens de planning en tijdens de voorbereiding, inspectie en de uitwerking 

daarvan. Er is overleg op dossierniveau tussen vergunningverleners en de adviseurs van de 

Veiligheidsregio's en ISZW. Daarnaast is er overleg met de coördinatoren van de ISZW, de 



Veiligheidsregio en de ODG. Ook is er een overleg met de managers van alle partners. 

Hiermee is vorm gegeven aan een integrale aanpak. 

 

 Er is geen versnippering (meer) van de uitvoering van het Brzo en de Wabo, maar 

concentratie hiervan en een intensieve samenwerking tussen de zes Brzo-OD’s, 

versnippering wordt voorkomen door een eenduidige structuur in de uitvoering en 

aansturing. 

Landelijk lopen er diverse projecten waarbij de zes Brzo-OD's zijn aangehaakt. Aan  meerdere 

van deze (Impuls)projecten,  hebben Brzo-toezichthouders en -vergunningverleners  

deelgenomen. Met name van belang waren en zijn geconsolideerd vergunningenoverzicht, 

het melden van ongewone voorvallen, standaardisering van de vergunningvoorschriften en 

een uniforme risico analyse voor het Wabo toezicht. Deze projecten krijgen een vervolg in 

2018. 

 

 Voor bedrijven is er sprake van één level playing-field. 

Eén van de Impuls projecten is het project "accounthouderschap". Voor bedrijven met 

meerdere vestigingen is er centraal (landelijk) aanspreekpunt. Hier is Noord Nederland 

accounthouder bij Gasunie Transportstations en FinCo. 

 

 Er is goed zicht op de (veiligheids)prestaties van de bedrijven en de overheid. 

Door het opnieuw uitvoeren van risico-analyses (januari 2018, Wabo) en met het 

toezichtmodel (Brzo)zijn de (veiligheids)prestaties van de Brzo+ bedrijven in beeld gebracht. 

Vanuit het Brzo+ bureau wordt er gemonitord op de uitvoering. 

  



Gezamenlijke (regionale) ambities, doelstellingen en speerpunten. 

 

 Het project Samenwerken, Uniformiteit en Kwaliteit. 

De acties uit het projectplan SUK zijn in 2016 in gang gezet en zijn grotendeels in 2017 

afgerond. Het project sluit aan bij landelijke projecten. Voor de volledigheid is het overzicht 

van de voortgang van het SUK project toegevoegd. Voor de nog openstaande punten is de 

uitvoering in het Werkprogramma Brzo+ 2018 geborgd. De deelprojecten Noordelijke Maat 

en een Samenwerkingsovereenkomst met de Noordelijke omgevingsdiensten en de bevoegde 

gezagen zijn nog niet geheel afgerond in 2017. In 2017 is de Noordelijke Maat opgesteld en 

zijn de uitkomsten verwerkt in een rekenblad. Daarmee is de Noordelijke Maat klaar voor 

bestuurlijke besluitvorming. Het is de bedoeling, van de opdrachtgevers, de Noordelijke Maat, 

samen met de mogelijke financiële consequenties met de voorjaarsnota van de bevoegde 

gezagen af te ronden. De samenwerkingsovereenkomst wordt in een separaat project onder 

leiding van de provincie Drenthe opgepakt. Door meerdere externe factoren heeft dit nog niet 

geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. Het is de planning dat dit per 1 januari 2019 als 

nog gerealiseerd is.  

 

 Brzo 2015 

In de implementatie van het Brzo 2015 is een aantal wijzigingen meegenomen die invloed 

zijn op vergunningverlening en toezicht en handhaving in 2017.   

Dit zijn: 

o Het indienen van een nieuw/aangepast VR voor hoogdrempelige bedrijven; 

o Toetsing van de kennisgevingen van de Brzo bedrijven. 

Veiligheid rapport ( VR) beoordelingen: 

Provincie Groningen: 

16 bedrijven hebben een (nieuw) VR ingediend. 

6 voldoen aan het Brzo 

Bij 10 inrichtingen is het VR beoordeeld en voldoen niet, hier loopt een handhavingstraject. 

Provincie Fryslân: 

Fryslân had, in 2017, 5 hoogdrempelige bedrijven, 3 daarvan hebben een VR ingediend. 

Eén bedrijf is failliet en zal niet indienen(Schuurmans), één bedrijf heeft een kennisgeving 

ingediend voor een lage drempelinrichting, richting het bedrijf is aangegeven dat alleen een 

nieuwe aanvraag waaruit blijkt dat het een lage drempelinrichting is voldoet. Dit bedrijf heeft 

in afwachting van de vergunningverlening een VR ingediend. Deze is nog in behandeling. 

Provincie Drenthe: 

Er zijn in Drenthe geen hoge drempel bedrijven. In Drenthe zijn dan ook geen VR-en 

ingediend. 

 

Kennisgevingen: 

Provincie Groningen: 

Het gaat om 29 inrichtingen. North Refinery heeft geen kennisgeving ingediend, het bedrijf is 

failliet en grotendeels ontmanteld. 

De Gasunie heeft voor de 4 inrichtingen geen nieuwe kennisgeving ingediend, met als reden 

dat er geen veranderingen zijn. In de Brzo inspecties wordt dit gecontroleerd. 



Van de overige inrichtingen is er een nieuwe kennisgeving ingediend. Hiervan zijn 17 

kennisgevingen in de inspecties meegenomen. De overige kennisgevingen worden in 2018 

getoetst. 

Provincie Fryslân: 

Het gaat hier om 11 inrichtingen. De Gasunie heeft voor 1 inrichting geen kennisgeving 

ingediend met als reden dat er geen veranderingen zijn. De overige kennisgevingen zijn 

projectmatig beoordeeld en voldoen aan de gestelde eisen van het Brzo 2015. 

Provincie Drenthe: 

Het gaat hier om 4 inrichtingen. Hiervan zijn 2 kennisgevingen in de inspecties meegenomen. 

De overige 2 kennisgevingen worden in 2018 getoetst. 

 

 Kwaliteitscriteria  

Alle inspecteurs en vergunningverleners moeten voldoen aan de 2.1 kwaliteitscriteria. 

Daarnaast zijn er aanvullende opleidingen gewenst vanuit de Wabo kolom. Dit zijn 

opleidingen op het gebied van proceskunde, chemische technologie, procestechnologie en 

procesveiligheid.  

Alle Brzo inspecteurs voldoen aan deze kwaliteitscriteria ook op het gebied van aantal 

inspecties en uren besteedt aan toezicht. De vergunningverleners voldoen op 1 na aan de 

bovenstaande kwaliteitscriteria. Allen voldoen aan de kwaliteitscriteria ten aanzien te maken 

uren voor complexe industrie en Brzo. 

 

  



Specifieke ambities, doelstellingen en speerpunten van toezicht en handhaving  

 Het Brzo toezicht wordt planmatig en systematisch uitgevoerd. 

De voorbereiding en de uitvoering van het Brzo toezicht en handhaving is uitgevoerd  

overeenkomstig artikel 13 Brzo 2015. 

 Routinematige inspecties Brzo. 

Bij 39 Brzo bedrijven zijn in 2017 een of meerdere Brzo inspecties uitgevoerd (aangekondigd 

en onaangekondigd zijn dit 43 inspecties). Een drietal Gasunie Transport stations zijn niet 

geïnspecteerd. In overleg met het bevoegd gezag is hier de bezoekfrequentie aangepast. Dit 

zijn alle laagdrempelige bedrijven waarbij aan de wettelijke eis van een frequentie van 1 x per 

drie jaar wordt voldaan. Bij het inzetten van een handhavingstraject wordt direct een VLOD 

(voornemen Last Onder Dwangsom) aangekondigd. 

Provincie Groningen: 

25 Brzo inrichtingen zijn geïnspecteerd. North Refinery is meegenomen in het NRD project. 

Pharma DFE is geen Brzo inrichting meer. De Gasunie Transportstations in Grijpskerk, Oude 

Staten Zijl en Scheemda zijn in 2017 niet in het kader van het Brzo geïnspecteerd.  

Bij 9 bedrijven zijn er (in totaal) 25 overtredingen (cat.2 en cat.3) geconstateerd. ISZW doet in 

19 gevallen de handhaving en het bevoegd gezag Wabo in 6 gevallen. 

Provincie Fryslân: 

10 Brzo inrichtingen zijn geïnspecteerd. Het Gasunie Transportstations in Aldeboarn is in 2017 

niet in het kader van het Brzo geïnspecteerd.  

Bij 2 bedrijven zijn er (in totaal) 2 overtredingen (cat.3) geconstateerd. Het bevoegd gezag  

Wabo heeft in deze 2 gevallen een handhavingstraject. 

Provincie Drenthe: 

4 Brzo inrichtingen zijn geïnspecteerd. BGA is nog niet in werking en Sunoil is niet meer Brzo-

plichtig. Bij de 4 bedrijven zijn er (in totaal) 5 overtredingen (cat.2 en cat.3) geconstateerd.  

Het bevoegd gezag Wabo heeft in alle 5 gevallen een handhavingstraject ingezet. 

 

 Niet routinematige inspecties. 

Mocht er aanleiding zijn door ernstige klachten, ernstige ongevallen en bijna-ongevallen, 

incidenten en gevallen van niet-naleving zijn er zo spoedig mogelijk niet-routinematige 

inspecties uitgevoerd om onderzoek te doen. Dit is het geval geweest bij Renewi,  MoTip en 

Avek, in deze gevallen zijn de Brzo componenten meegenomen in Wabo herinspecties. 

 

 Afgestemd toezicht. 

De toezichthouder namens het bevoegd gezag is aanspreekpunt voor het bedrijf en tevens de 

coördinerende toezichthouder. Per bedrijf wordt een integraal toezichtplan gemaakt. Bij de 

Brzo inspecties is er sprake van verregaande afstemming. Bij de Wabo wordt er afgestemd 

met externe inspectiediensten, zoals IlenT. Verder wordt er intern ook afgestemd bijvoorbeeld 

met de bouwinspecteurs, vergunningverleners en adviseurs . 

 

 Signaal toezicht. 

Mocht een inspecteur waarnemingen doen die voor een andere inspecteur of inspectiedienst 

van belang zijn wordt dit doorgegeven.  



 

 

 Onaangekondigde inspecties. 

Bij bedrijven waar de inspecteurs het noodzakelijk achten onaangekondigde inspecties uit te 

voeren worden deze inspecties zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan. In 2017 zijn er in Noord 

10 (deels) onaangekondigde Brzo inspecties uitgevoerd, dit is 23%. 5 inspecties zijn geheel 

onaangekondigd uitgevoerd en 5 inspecties deels. Bij een meerdaagse inspectie kan één of 

meerdere dagen onaangekondigd worden uitgevoerd. 

Op 6 oktober zijn in totaal 18 bedrijven onaangekondigd, buiten de kantooruren, bezocht. Dit 

waren Wabo inspecties; 10 in Groningen, 6 in Friesland en 2 in Drenthe. Hiervan waren er 16 

een Brzo bedrijf en 3 een zogenaamd RIE-4 bedrijf. 

 

 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. Er 

is een Brzo BOA in opleiding. 

 

 Kritische prestatie-indicatoren 2017 voor Brzo inspecties. 

In de landelijke werkwijzer Brzo zijn diverse landelijke afspraken opgenomen. Deze afspraken 

zijn dat alle geplande inspecties worden uitgevoerd. De inspectieagenda minimaal 4 weken 

voorafgaand aan de inspectie verzonden moet zijn naar het bedrijf. Het inspectierapport 

uiterlijk 4 maanden na afloop van de inspectie aan het bedrijf moet zijn verzonden. Binnen 

Noord is gestreefd om dit binnen 8 weken te doen. 

Voor Regio Noord waren de doelstellingen als volgt: 

• 90 % van alle inspectieagenda's minimaal 4 weken voorafgaand aan de start van de 

  inspectie worden verzonden; 

• 90 % van de inspectierapporten uiterlijk binnen 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 28 inspecties, Fryslân 11 inspecties en Drenthe 4 inspecties, totaal 43 Brzo 

inspecties. 

In Noord zijn er 5 (solo) onaangekondigde inspecties uitgevoerd, hier hoeft geen agenda 

verzonden te worden. Bij de 38 overige inspecties is de agenda in 6 gevallen niet uiterlijk 4 

weken voorafgaand aan de inspectie verstuurd, dit is 16%. De rapportage is in 16 van de 43 

gevallen niet binnen 8 weken verzonden aan het bedrijf, dit is 37%. 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. Voor 2018 is deze KPI op 10 weken gezet. 

 

  



 Wabo inspecties. 

In Noord zijn bij het overgrote deel van de Brzo+  bedrijven twee Wabo inspecties uitgevoerd.  

Bij de Gasunie Transportstations is, in overleg met de bevoegde gezagen, de frequentie op 

één inspectie per jaar gezet.  

 

 

Provincie Groningen: 

Alle 39 Brzo+ (Brzo en RIE-4) inrichtingen zijn geïnspecteerd. North Refinery is wekelijks 

diverse keren geïnspecteerd. Pharma DFE is 1 keer bezocht. In totaal zijn er 81 preventieve 

Wabo inspecties uitgevoerd. Bij 14 bedrijven zijn er (in totaal) 38 overtredingen 

geconstateerd. Door 18 bedrijven zijn er (in totaal) 61 ongewone voorvallen gemeld. (ESD niet 

meegerekend, 45 meldingen). Over 2 bedrijven zijn (in totaal) 4 klachten binnengekomen. 

(ESD niet meegerekend, 61 klachten). 

Provincie Fryslân: 

Alle 11 Brzo inrichtingen zijn geïnspecteerd. In totaal zijn er 25 preventieve Wabo inspecties 

uitgevoerd. Bij 6 bedrijven zijn er (in totaal) 30 overtredingen geconstateerd. Door 3 bedrijven 

zijn er (in totaal) 5 ongewone voorvallen gemeld. Over 1 bedrijf is 1 klacht binnengekomen.  

Provincie Drenthe: 

Alle 11 Brzo+ (Brzo en RIE-4) inrichtingen zijn geïnspecteerd. BGA is wel vergund, maar nog 

niet in werking. Bij Sunoil is er extra inspanning verricht over de afvalstatus. In totaal zijn er 

15 preventieve Wabo inspecties uitgevoerd. Bij 1 bedrijf is er 1 overtreding geconstateerd. 

Door 1 bedrijf is er 2 ongewone voorvallen gemeld. Er zijn geen klachten binnengekomen.  

 

 Meldgedrag van bedrijven van ongewone voorvallen.    

Bij de inspecties is gekeken of er ongewone voorvallen hebben plaatsgevonden en of die op de 

juiste manier zijn gemeld. Daarnaast worden de ongewone voorvallen gemeld aan IL&T. 

 

 Ageing 

Ageing betreft naast pure veroudering van installatie(onderdelen) op leeftijd, uit alle 

aspecten die te maken hebben met slijtage of afbraak door stoffen, gebruik en onjuist of 

onvoldoende onderhoud. Dit is een onderwerp ingebracht door ISZW. 

Bij nagenoeg alle Brzo inspecties is ageing een inspectiethema geweest, waar het niet aan de 

orde is geweest wordt dit in 2018 meegenomen. Uit de inspecties is gebleken dat ageing wel 

aandacht krijgt, maar dat hier zeker nog een verbeterslag is te maken.   

 

 Blootstelling. 

Blootstelling is een project van de ISZW, het gaat om arbeidsomstandigheden, hier hebben wij 

geen resultaten van. 

 

 Aardbevingen. 

In opdracht van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen gaat de 

Omgevingsdienst Groningen samen met de Veiligheidsregio en Inspectie SZW verder 

aandacht besteden aan de effecten van aardbevingen op de externe veiligheid bij Brzo/RIE4-

installaties. 



De oorspronkelijke planning van de NCG was dat in het eerste half jaar van 2017 de Loss of 

Containment LoC toetsen zouden zijn uitgevoerd. Immers, deze LoC toets zou een snelle 

methode zijn om inzicht te krijgen of maatregelen nodig zijn om een installatie 

aardbevingsbestendig te laten zijn. De stand van zaken in 2017 is dat op 17 januari slechts 1 

bedrijf, dat onder het bevoegd gezag van het ministerie van EZ valt, de LoC toets heeft 

afgerond en zijn er nog 5 van de 13 inrichtingen bezig met BOD's ( Base of Design). Tot nu toe 

hebben we geen bezoeken kunnen plannen voor het bekijken/beoordelen van een LoC 

rapportage omdat van de 13 Brzo bedrijven met prio 1 waarvoor de provincie Groningen het 

bevoegd gezag is er nog geen bedrijf is dat de LoC toets heeft afgerond.   

 

 Masterplan Brandveiligheid Emmtec-terrein. 

Brandveiligheid EIBP terrein Emmen 

De brandveiligheid van een gebouw wordt enerzijds bepaald door bouwkundige kenmerken 

en anderzijds door het gebruik ervan. De prestatie-eisen uit het Bouwbesluit 2012 stuiten 

door de historische inrichting van de gebouwen voor de procesindustrie vrijwel altijd op 

praktische, financiële of technische bezwaren. In de meeste gevallen zullen de bedrijven 

maatregelen en voorzieningen moeten formuleren die door het bevoegd gezag op 

gelijkwaardigheid zijn beoordeeld. Voor het EIBP-terrein zijn hierover afspraken vastgelegd in 

een Masterplan Brandveiligheid. Er is in 2017 aan de bedrijven die niet voldoen een last onder 

dwangsom verstuurd met als bijlage het verbeterplan om te voldoen aan het Bouwbesluit 

2012 en is toegezien op de uitvoering en de voortgang van de afspraken uit de 

verbeterplannen. Het toezicht wordt uitgevoerd door de afdeling bouwtoezicht van de 

gemeente Emmen en de Veiligheidsregio Drenthe als adviseurs van de RUDD. De uitvoering 

van de te nemen maatregelen is in volle gang. De meeste bedrijven wensen door gewijzigde 

inzichten het maatregelenpakket anders uit te voeren dan oorspronkelijk gepland (uitruil). 

Daartoe dient men een nieuw voorstel in bij GS van Drenthe. In een enkel geval leidt een 

voorgeschreven onderzoek (bv. constructieberekeningen, uitgangspuntendocumenten) alsnog 

tot een aanvullende maatregel. Het project heeft nog een doorlooptijd van ca. 6 jaar.  



Specifieke ambities, doelstellingen en speerpunten van vergunningverlening 

 

 Opleidingen. 

Eén vergunningverlener van de drie diensten volgt nog de opleiding om te voldoen aan de 

kwaliteitscriteria. De overige vergunningverleners voldoen aan de kwaliteitscriteria. Door 

ziekte en hoge werkdruk is er in 2017 voor de provincie Fryslân in voorkomende gevallen 

gebruik gemaakt van inhuur ook op Brzo dossiers. De inhuur heeft daarbij het werk 

uitgevoerd onder supervisie van een gekwalificeerde medewerker.  

 

 Bedrijvenverdeling en kwaliteitscriteria.  

In 2017 hebben alle ingezette vergunningverleners voldoende uren besteed aan relevante 

projecten om te blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria. ("Vlieguren" norm) 

 

 Vergunningverlening. 

Voor de vergunningverlening stond in het werkprogramma 2017 een aantal 

aandachtspunten.  

o Vergunningverlening voldoet aan de KPMG kwaliteitscriteria en de Maatlatcriteria 

Brzo+;  

o Bedrijven worden gestimuleerd tot kwaliteitsverbetering van hun aanvragen, door 

vooroverleg, officieel aangevraagd via het OLO;  

o (Wettelijke) adviseurs worden vroegtijdig betrokken in vergunningverlenings-

processen, overeenkomstig de afspraken gemaakt in het impulsproject VV3 

'Afstemming Brzo-partners';  

o Vergunningverlening voldoet aan de in de Ministeriële regeling Omgevingsrecht 

(Mor) neergelegde indieningsvereisten;  

o Vergunningverlening voldoet aan de in het Besluit Omgevingsrecht (Bor) neergelegde 

procedurele professionaliseringscriteria; 

o Het verlenen van vergunningen gebeurt op basis van de geldende Nationale en 

Europese wet- en regelgeving;  

o Het verlenen van vergunningen gebeurt op basis van actuele kennis;  

o Het verlenen van vergunningen gebeurt op basis van Beste Beschikbare Technieken 

(BBT), overige toetsingscriteria en door de bevoegde gezagen vastgestelde VTH-

beleidskaders en toetsingscriteria;  

o De vergunningen worden verleend binnen de wettelijke termijnen, dan wel binnen 

de norm die wordt gehanteerd door het bevoegd gezag;  

o Uniforme en integrale werkwijze voor vergunningverlening waarbij zowel het bedrijf, 

inspecteur, vergunningverlener en eventueel adviseur zijn betrokken; 

o Leidende waarden bij het verlenen van vergunningen zijn: snelheid en 

zorgvuldigheid, duidelijkheid, eenduidigheid/uniformiteit (gelijk speelveld: branches 

en concerns en werken met standaarden), handhaafbaarheid rechtsgelijkheid en 

rechtszekerheid.  

 

 

 

  



Ten aanzien van de hiervoor genoemde punten kunnen wij het volgende melden. 

De vergunningen zijn in 2017 niet altijd binnen de wettelijke termijnen (8 respectievelijk 26 

weken) verleend. In twee gevallen heeft dit geleid tot een van rechtswege verleende 

vergunning (in Drenthe en Fryslân, het betreft hier reguliere procedures met een termijn van 8 

weken). Bij de overige gevallen is de overschrijding van de wettelijke (advies) termijn van 26 

weken gecommuniceerd met het bedrijf. Dit heeft geen gevolgen voor het verlenen van de 

vergunning. 

In het kader van het SUK project zijn werkafspraken gemaakt om de gewenste uniforme en 

integrale werkwijze te bewerkstelliggen. Doordat de vergunningverleners sinds 1 juli 2017 

iedere 6 weken samen overleg hebben, wordt de uniformiteit nog verder vergroot. Ook de 

afstemming met de toezichthouders krijgt steeds meer vorm. Zo worden alle verleende 

vergunningen getoetst op handhaafbaarheid en vind hierover ook met regelmaat overleg 

plaats tussen betrokken vergunningverlener en toezichthouder. 

Het onderdeel uniformiteit krijgt ook steeds meer vorm door de landelijke 

accounthouderschapprojecten en de kennisuitwisseling van elkaars bedrijvenpakketten 

tussen de 6 Brzo-OD's. Hierdoor vindt steeds meer uitwisseling plaats ook buiten het eigen 

werkgebied en wordt de uniformiteit niet alleen binnen het werkgebied van de ODG verder 

vormgegeven. Zo is over het dossier Renewi veelvuldig contact geweest met de 

Omgevingsdienst Midden en West Brabant waar gelijksoortige vestigingen zijn.  

 

 startformulier/intake.  

Eind 2016 is het startformulier geïntroduceerd in de huidige vorm. Bij de nieuw gestarte 

projecten in 2017 is gebruik gemaakt van dit startformulier. Sinds oktober 2017 is 

afgesproken de ingevulde startformulieren tijdens het periodieke vergunningverleners Brzo 

Overleg te bespreken. Op deze wijze wordt het zo uniform mogelijk invullen en toepassen 

geborgd. Het formulier is bedoeld als hulpmiddel/checklist om alle relevante aspecten en 

partijen in beeld te brengen. 

 

 Meldingen Activiteitenbesluit.  

Meldingen activiteitenbesluit zijn in 2017 niet als zelfstandig product getoetst. Wel als 

onderdeel van een vergunningaanvraag. Daarnaast zijn er in enkele gevallen 

maatwerkbesluiten genomen naar aanleiding van de mogelijkheden hiervoor in het 

activiteitenbesluit. 

 

 Collegiale toets / 4-ogenprincipe.  

In 2017 zijn de verleende vergunningen in bijna alle gevallen getoetst door een collega van 

een andere dienst. Hierbij is er voor gekozen de interne collegiale toets te laten vervallen. De 

collega van de andere dienst toetst de beschikking. In 2017 is dit als zeer positief ervaren. De 

verwachte knelpunten ten aanzien van het tijdig uitvoeren van de toets, zijn uitgebleven. De 

toets heeft zijn meerwaarde bewezen en blijft ook in 2018 onderdeel van de werkwijze. Deze 

collegiale toets vindt plaatst naast de handhaafbaarheidstoets en de juridische toets. 

 

 Actualiseren Vergunningen (Impulsproject VV1). 

In Drenthe is er voor gekozen om, in het laatste kwartaal van 2017, een inhaalslag te maken 

met actualisatietoetsen. De uitkomsten van deze toets worden in 2018 besproken met de 



toezichthouders en de bedrijven. Daarna zal een plan van aanpak worden gemaakt om daar 

waar nodig de vergunningen aan te passen. Voor de provincie Groningen en de provincie 

Fryslân is er geen sprake van een inhaalslag. De geplande toetsen zijn uitgevoerd. De 

uitkomsten zijn zoveel mogelijk meegenomen in de werkplanning van 2018. 

 

 Geconsolideerd vergunningen overzicht (VV6)  

Dit is een landelijk project. In 2017 is door taakoverdracht minder aandacht geweest voor het 

geconsolideerde vergunningenoverzicht. De ODG heeft voldaan aan de landelijk afgesproken 

minimum uitvoering van het project 

 

Uniforme teksten considerans en voorschriften (Impuls VV7)   

Er zijn landelijk ontwikkelingen om te komen tot een zo uniform mogelijke opzet en teksten 

voor vergunningen, het LRSO project, LRSO staat voor Landelijke Redactie Standaardteksten 

Omgevingsvergunning. Er is een WORD macro ontwikkeld waarmee de LRSO teksten op 

eenvoudige wijze kunnen worden verwerkt tot een vergunning. Vooruitlopend op de 

landelijke uitrol hebben FUMO, ODG en RUDD ervoor gekozen deze macro al in de eigen 

organisatie te implementeren. Voor Brzo wordt hard gewerkt aan een standaard voor de 

vergunningen, de verwachting is dat deze standaard medio 2018 gereed is.  
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Inleiding 
 

Sinds enkele jaren is de uitvoering van Brzo+ taken belegd bij de regionale 

uitvoeringsdiensten (RUD's). Voor Noord-Nederland betreft het de Regionale 

Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD), Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de 

Omgevingsdienst Groningen (ODG).  

 

Met de inwerkingtreding van de omgevingsdiensten is landelijk afgesproken dat de 

coördinatie van de uitvoering van de Brzo+ taken regionaal wordt belegd bij 6 

uitvoeringsdiensten. Voor Noord-Nederland is de Omgevingsdienst Groningen de 

coördinerende uitvoeringsdienst, omdat in haar gebied de meeste Brzo+ inrichtingen zijn 

gelegen. De directeur van de omgevingsdienst is daarmee ook verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de uitvoering in Noord-Nederland. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij 

de bevoegde gezagen. Per 1 januari 2016 is het bevoegd gezag over de betreffende Brzo en 

RIE 4 bedrijven gecentraliseerd naar de provincies, waardoor samenwerking, uniformering en 

kwaliteitsborging, minder complex (over minder schijven) is geworden. 

 

Voorliggend projectplan richt zich op de opvolging van de uitkomsten van het onderzoek 

van de Noordelijke Rekenkamer naar de wijze waarop de provincies grip houden op de 

kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij de majeure risicobedrijven. De NRK heeft de 

volgende aanbevelingen gedaan. 

1. Gedeconcentreerde uitvoering van taken, groeimodel naar efficiëntie en harmonisatie; 

2. Streef op langere termijn naar een gezamenlijke maat voor het uitvoerings- en 

kwaliteitsniveau bij majeure bedrijven; 

3. Geef de samenwerking meer ruimte en bouw dit verder uit; 

4. Geef naast kwantitatieve (output) ook kwalitatieve (outcome) over de uitvoering en 

effectiviteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risicobedrijven 

 

De opvolging van de aanbevelingen zijn uitgewerkt in diverse verbeteracties gericht op 

samenwerking, uniformering en kwaliteitsborging. Centraal staat hier het verder 

harmoniseren en ontschotten tussen de drie uitvoerende diensten (FUMO, RUDD en ODG) 

gericht op de uitvoering van de taken als ware het één organisatie. De uitvoering van de 

verbeteracties wordt projectmatig uitgevoerd gedurende de periode 2016 tot eind 2017. 

Voorbeelden hiervan zijn het vormen van één pool toezichthouders, het verbeteren van het 

jaarverslag ten aanzien van de verantwoording over de kwaliteit van de uitvoering en 

naleving (outcome). 

Het projectplan is opgesplitst in een bestuurlijk- en een uitvoerend deel. In het bestuurlijk 

deel (deel A) is beschreven op welke wijze opvolging wordt gegeven aan de opvolging van 

het onderzoek en de amendementen van Provinciale Staten. Het uitvoerend deel (deel B) 

beschrijft in detail welke acties nodig zijn om deze doelen in te realiseren. 
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Project 
De opvolging van de aanbevelingen en de reacties daarop van de Gedeputeerde Staten zijn in 

dit projectplan gekoppeld aan drie thema's te weten: samenwerking, uniformering en 

kwaliteitsborging. De samenwerking, kwaliteitsborging en uniformiteit in Noord Nederland is 

tijdens een bijeenkomst op 7 april 2016 gezamenlijk met het management, 

vergunningverleners en toezichthouders van de RUDD, FUMO en ODG als thema besproken. 

Het doel van genoemde bijeenkomst is de verbeterde samenwerking en meer uniformiteit en 

kwaliteit binnen de BRZO Noord Nederland en dit te implementeren via het werkprogramma 

BRZO+2017 en hiermee te anticiperen op de aanbevelingen van de rapporten van de NRK. 

Het resultaat daarvan is gepresenteerd in een totaallijst met acties op het vlak van 

samenwerking, kwaliteitsborging en uniformering (zie Deel B). Deze totaallijst is bekrachtigd 

door de directeuren RUDD, FUMO en ODG. Er is een prioritering gegeven aan de acties uit de 

totaallijst en er heeft, in het Managementoverleg Noord Nederland van 21 april 2016, een 

adressering van de daarin opgenomen acties plaatsgevonden bij verschillende 

functionarissen van de betrokken omgevingsdiensten. De uitvoering van de acties loopt tot 

eind 2017. 

De afbakening van het project betreft de implementatie, uitvoering en voortgang van de 

acties naar aanleiding van het onderzoek. Daarnaast is het van belang om de samenhang van 

diverse andere ontwikkelingen, projecten en acties te borgen, immers is het niet efficiënt en 

effectief als zaken langs elkaar lopen. Hierbij valt te denken aan: 

 landelijke Impuls-projecten; 

 de aanbevelingen uit de NRK;  

 de samenwerkingsovereenkomst Brzo+ NNL;  

 de speerpunten vanuit de bevoegde gezagen; 

 Werkprogramma Brzo+ NNL 2017. 

Het gaat hier dan om de efficiëntie en harmonisatie van de uitvoering van de Brzo-taken 

binnen en tussen de RUDD, FUMO en ODG. Het resultaat van de verbeteracties wordt vertaald 

in het werkprogramma 2017 en 2018. 

 

 

 
  

Werkprogramma 
Brzo+ NNL 2016 

Bevoegde gezagen 

Drenthe, Fryslân, 

Groningen 

Uitvoering 

vergunning-

verlening 

Uitvoering 

toezicht en 

handhaving 

Aanbevelingen 

onderzoek 

Noordelijke 
Rekenkamer 

Samenwerkings-

overeenkomst Brzo 
NNL 

Landelijke IMPULS-
projecten 

Project 

"Samenwerking, 

uniformering en 

kwaliteitsborging 

Brzo NNL" 

Werkprogram

ma Brzo+ 

Noord 2017 

en 2018 
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Projectorganisatie 

Voor de uitvoering van de actiepunten is een projectgroep gevormd. Per verbeteractie of 

deelproject is een trekker aangesteld. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

actie. De projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang en verantwoording van het 

project. De projectgroep komt regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken. 

Verantwoording voortgang 
De verantwoording over de voortgang van de uitvoering van het project vindt periodiek 

plaats via het management-overleg aan het directeuren-overleg, door middel van een ge-

update actielijst. De trekkers of projectleiders leggen des gevraagd verantwoording over de 

voortgang af aan de projectleider. 

De bevoegd gezagen worden periodiek over de voortgang geïnformeerd via het bevoegd-

gezagen overleg. 

De medewerkers worden via de geplande medewerkersbijeenkomsten geïnformeerd over de 

voortgang en de wijze van implementatie van de acties en (deel-)projecten. Indien nodig 

worden zij eerder via andere overlegstructuren geïnformeerd. 

Escalatie vindt plaats door de projectleiders of trekkers aan de projectleider. Indien nodig 

escaleert de projectleider richting het management-overleg. 
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Acties en (deel-)projecten 
In het overzicht "Totaallijst Acties Brzo+ Regio Noord Nederland" (bijlage 1) is een overzicht 

weergegeven van alle lopende en afgeronde projecten en actiepunten. Hierbij is tevens 

aangegeven wie de trekker is van betreffend actiepunt en waaruit dit project is geïnitieerd 

(bijvoorbeeld Impuls, samenwerkingsoverkomst of werkplan). Per project een tijdsplanning 

op hoofdlijnen gegeven. Het overzicht biedt verder inzicht in de herkomst van de acties en 

(deel-)projecten, de projectleider en welke samenhang het heeft met de genoemde thema's 

van het programma; Samenwerken, Uniformeren, Kwaliteitsborging. 

De benodigde capaciteit (in uren) en inzet van het project is in hoofdlijnen als volgt (met een 

marge van +/- 10%): 

 2016 2017 2018 

Totaal 400 700 840 

Projectleiding 200 200 200 

Acties A. Algemeen 40 50 40 

Acties B. Overleg en Communicatie 20 50 0 

Acties C. Opleidingen 20 50 30 

Acties D. Werkwijzen en afspraken 50 250 450* 

Acties E. Brzo 2015 + en Rrzo 50  50 

Acties F. Jaarplan en rapportage  50 50 

Acties G. Toezicht en handhaving Specifiek 20 50 20 

*Implementatie Noordelijke Maat, onderdeel van SUK 

 

 

 

Toelichting op kleurcodering van de actielijst: 

 

De kleurcodering van de gearceerde cellen betekenen het volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

nog starten 

loopt 

gereed 
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Bijlage 1: Totaallijst Acties Brzo+  Regio Noord Nederland Versie 12 februari 2018 

nr Actiepunten 

 

Herkomst Verantwoordelijke 

c.q. trekker 

Additionele namen 

vanuit RUDD en 

FUMO 

Product Samen-

werking 

Unifor-

mering 

Kwalitetis

borging 

Planning 

gereed 

2017 

Planning gereed 

2018 

Status 

A. Algemeen  
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  

1 Standpunt m.b.t. voorstel van FUMO om 

ondermandaatbesluit door ODG te laten 

nemen, waarmee afhandeling van Brzo-

werkzaamheden rechtstreeks via de FUMO 

(in plaats van de Provincie) kan 

plaatsvinden. 

Bijgesteld mei 2017:  

Mandaat en ondermandaat-afspraken 

maken tussen ODG, FUMO en RUDD voor 

uitvoering Brzo-taken. 

SWO en FUMO J. Zijlstra (ODG) Te vormen 

werkgroep 

olv. H. Wolters 

(prov. Drenthe) 

Uniform (onder)mandaat en 

Aanwijzing toezichthouders  

 

X X        Het ondermandaat aan RUDD en FUMO is 

ingetrokken. ODG is gemandateerd. 

Herziening/actualisatie van het mandaat 

besluit en een uniforme 

opdrachtverstrekking/samenwerkingsover

eenkomst zijn onderdeel van een project 

olv H. Wolters. 

Aanwijzing toezichthouders is gereed. 

2 Aanbevelingen uit onderzoek door de 

Noordelijke Rekenkamer (NRK) leiden 

wellicht tot veranderingen in de structuur 

van het opdrachtgeverschap en de positie 

van de OD's onderling. De implementatie 

van wijzigingen voortvloeiend uit NRK 

rapport  zullen gezamenlijk moeten worden 

opgepakt.  

Werkprogramma 

2016 

H. Penninga 

(ODG/FUMO) 

Managers Brzo 

Noord 

Projectplan Samenwerking, 

Uniformering en 

Kwaliteitsborging 

 

Noordelijke maat 

X X X       De aanbevelingen uit het onderzoek en de 

reacties daarop door de afzonderlijke 

noordelijke provincies zijn opgenomen in 

het projectplan en met een doorloop tot 

eind 2017. Enkele, hoofdzakelijk niet 

kritische, onderdelen lopen nog door in 

2018. De bestuurlijke risico's zijn hiervan 

in beeld gebracht. 

3 Totaaloverzicht bijgehouden van de stand 

van zaken m.b.t. alle (lopende) 

vergunningzaken bij Brzo+ inrichtingen 

binnen Regio Noord. Als uitgangspunt 

hiervoor kan het overzicht uit bijlage 6 van 

het Werkprogramma 2017 dienen. 

SWO H. Penninga 

(ODG/FUMO) 

C. Oosterhuis 

(RUDD) 

H. Penninga 

(FUMO) 

Vergunningenoverzicht en 

lopende zaken 

 X        Overzicht lopende vergunningzaken 

gereed, stand van zaken bijhouden vindt 

iedere 4 maanden plaats. 

 

Bovendien moet Brzo-informatie door de 

ODG worden onttrokken aan een nog te 

vormen landelijk register  (Impuls-project) 

Voornemen is de Brzo-informatie te 

onttrekken van het Brzoweb. Acties lopen 

om het Brzoweb te vullen, loopt door in 

2018 

4 Volgen dan wel participeren in landelijke 

ontwikkelingen/trajecten. Betreffende 

nieuwe ontwikkelingen kan gedacht 

worden aan o.a. de nieuwe VTH wet, de 

Omgevingswet, nieuwe PGS-15, actualisatie 

overige PGS-sen en implicaties dat met 

zich meebrengt. 

Werkprogramma 

2016 

B. Oeseburg / 

A. Truin (ODG) 

H.Sikkema 

(RUDD) 

H. Penninga 

(FUMO) 

Doorlopende deelname en 

implementatie landelijke 

ontwikkelingen, vertaling in 

werkprocessen en 

werkprogramma's 2016 en 2017 

  X       Afhankelijk van uitvraag. Tevens deelname 

aan landelijk overlegplatform om nieuwe 

ontwikkelingen die van invloed (kunnen) 

zijn op actualiteit vergunningsituatie tijdig 

te signaleren. 

 

5 Prestatie-indicatoren zijn: het op tijd 

versturen van de inspectie agenda, het 

uitvoeren van een aanvullende inspectie 

binnen een termijn van 6 maanden bij een 

belangrijke overtreding en de termijnen bij 

het beoordelen van een veiligheidsrapport. 

Eventueel uitbreiden van het aantal KPI's en 

monitoren van de uitvoering ervan, 

inclusief vergunningverlening 

Werkprogramma 

2016 

 

B. Oeseburg / 

A. Truin (ODG) 

geen Overzicht KPI's in rapportages   X       Gereed. Monitoring wordt uitgevoerd en 

jaarlijks gerapporteerd  

5b Verwerken aanvullende KPI's mede n.a.v. 

amandementen 

Amandementen B. Oeseburg / 

A. Truin (ODG) 

 Jaarverslag          De informatie is beschikbaar echter nog 

niet uit VTH systemen. Er wordt aan 

gewerkt om dit voor 2018 wel voor elkaar 

te krijgen. 
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nr Actiepunten 

 

Herkomst Verantwoordelijke 

c.q. trekker 

Additionele namen 

vanuit RUDD en 

FUMO 

Product Samen-

werking 

Unifor-

mering 

Kwalitetis

borging 

Planning 

2017 

Planning 

2018 

Status 

B. Overleg en communicatie 
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  

 

 

nr Actiepunten 

 

Herkomst Verantwoordelijke 

c.q. trekker 

Additionele namen 

vanuit RUDD en 

FUMO 

Product Samen-

werking 

Unifor-

mering 

Kwalitetis

borging 

Planning 

2016 

Planning 

2017 

Status 

C. Opleidingen 
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  

1 Tussen partijen worden werkafspraken 

gemaakt over aansturing, structurele en 

incidentele overlegstructuren en de wijze 

van samenwerking en afstemming (art 4 

SWO). 

SWO art. 4 B. Oeseburg (ODG) 

 

T. Brontsema 

(FUMO) 

W. Britstra(RUDD) 

Overlegstructuur Brzo NNL X X X       Gereed, is meegenomen bij punt 2 zodat 

werkafspraken worden gemaakt binnen de 

overlegstructuren. 

2 Invoeren overlegstructuren operationeel en 

tactisch/strategisch voor Regio Noord 

alsmede het inplannen en uitvoeren van de 

overleggen. 

Werkprogramma 

2016 

SWO 

J. Legters (ODG) n.v.t. Overlegstructuur Brzo NNL X X X       Gereed, Overlegstructuur voor Brzo Noord 

Nederland is opgetuigd. Jaarlijks worden 

de overleggen vooruit gepland 

3 Er moeten eenduidige protocollen voor de 

communicatie naar buiten worden 

opgesteld. De precieze invulling van deze 

protocollen moeten worden uitgewerkt in 

het netwerkoverleg van de 

communicatieadviseurs van de OD's en 

bevoegde gezagen. 

SWO (§ 5.2) communicatie-

adviseur ODG 

communicatie-

adviseurs 

 

Titia de Boer 

(RUDD) 

 

Josien de Graaf 

(FUMO) 

Communicatieplan Brzo NNL X X        Gereed, er zijn landelijke afspraken 

gemaakt over de wijze van communicatie 

omtrent Brzo- en of  andere 

veiligheidsaangelegenheden. 

4 Nadere afspraken maken met betrekking 

tot communicatie om te bewerkstelligen 

dat Noordelijk gedragen standpunten in 

landelijke werkgroepen/gremia naar voren 

worden gebracht. 

- Jan Legters (ODG)  

 

Agenda MO/DO Brzo Noord  X X        Doorlopend. Is geborgd via periodieke 

overleggen MO / DO overleggen. Het is de 

vantwoordelijkheid van de deelnemer aan 

landelijke overleggen om - indien nodig - 

vooraf afstemming te zoeken. 

5 Maken smoelenboek collega's Regio Noord. 

 

 

Brainstorm 4 juni 

2015 

Corné Oosterhuis 

(RUDD) 

n.v.t. Smoelenboek Brzo-Web X         Gereed. Heeft nadere gestalte gekregen 

door gebruikmaking Brzoweb waar alle 

collega's bij zijn aangemeld.  

1 Vergunningverleners en toezichthouders 

Regio Noord zullen de noodzakelijke Brzo-

opleidingen die worden aangeboden door 

de Brzo-academie en andere opleidingen in 

het kader van de kwaliteitscriteria volgen. 

Werkprogramma 

2016 

Brainstorm 4 juni 

2015 

J. Postma (ODG) geen Opleidingsplan Brzo+ NNL   X       Nagenoeg gereed.  

Eén vergunningverlener is nog bezig met 

de studie. In 2018 starten twee 

toezichthouders met de opleiding. 

1b uitvoering opleidingsplan  Managers  Opleidingen          Jaarlijks terugkerend, wordt in de 'lijn' 

meegenomen. 

2 Voorstel tot terugdringen de verplichte 

'vlieguren' specifiek voor Brzo+ 

vergunningverlening  

FUMO Regio Noord geen Geen product, dit standpunt is 

landelijk besproken en 

vastgesteld.  

         Betreft een landelijke vaststelling. 

Minimaal 1/3 van de werktijd besteden 

aan Brzo en/of RIE-4 op grond van 

Landelijk Kwaliteitsregister.  
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Dit behoeft  geen verdere actie. 

Implementatie en verantwoording  per OD. 

3 Voorstel om onder supervisie vergunningen 

voor Brzo+ bedrijven eventueel van een 

gekwalificeerde Brzo-vergunningverlener 

te mogen verlenen, indien capaciteits-

problemen dit nodig zouden maken 

bespreken en uitwerken.  

FUMO J. Postma (ODG) geen Memo "Omgaan met kritieke 

massa en opleidingsniveau 

Brzo+" 

  X       Landelijk wordt gewerkt aan eenduidige 

standpunten daaromtrent; input vanuit 

regio Noord geleverd. Na vaststelling vindt 

nadere uitwerking plaats. De discussie 

loopt door in 2018. 

Vooralsnog geen capaciteitsprobleem die 

tot een versneld standpunt zou moeten 

leiden.  

4 Kennisuitwisseling in Noordelijk verband 

en met ketenpartners. Daarbij gaat 

aandacht uit naar het verwerven- en delen 

van kennis, het structureren van de 

informatie en het gezamenlijk leren. 

Werkprogramma 

2016 

Brainstorm 4 juni 

2015 

B. Oeseburg /  

A. Truin 

(ODG) 

D.Rimann 

(RUDD/VVL) 

W.Britstra  

(RUDD/TJH) 

P. van der Weij 

(FUMO/VVL) 

H. Penninga 

FUMO/TH 

Netwerkdagen Brzo NNL X  X       Er worden jaarlijks  een tweetal 

medewerkersbijeenkomsten 

georganiseerd waarbij ook de 

ketenpartners worden uitgenodigd. 

5a Toepassingsmogelijkheden Brzo-Web 

nader beschouwen en afspraken over het 

gebruik ervan, het gaat hier eerst specifiek 

om toezicht voor de achtervang 

Piketdienst. 

- T. Scheltinga 

(FUMO) 

K. Bouwmeester 

(ODG) 

W, Britstra 

(RUDD) 

 

Digitale Informatie-platform 

(Brzo-web) 

X         Brzoweb tabblad Noord is ingericht.  

Hiermee wordt een uitwisselingsplatform 

voor de 3 Noordelijke OD's gecreëerd.  

Informatie wordt voor eind januari 

toegevoegd aan Brzoweb.  

5b Toepassingsmogelijkheden Brzo-Web 

nader beschouwen en afspraken over het 

gebruik ervan, het gaat hier om verkenning 

voor vergunningverlening. 

 H. Penninga 

(ODG/FUMO)  

H. Penninga 

(FUMO) 

C. Oosterhuis 

(RUDD) 

A. Hofstee (ODG) 

Digitaal uitwisselingsplatform 

voor Regio Noord 

         Brzoweb tabblad Noord is ingericht.  

Hiermee wordt een uitwisselingsplatform 

voor de 3 Noordelijke OD's gecreëerd. 

 

nr Actiepunten 

 

Herkomst Verantwoordelijke 

c.q. trekker 

Additionele namen 

vanuit RUDD en 

FUMO 

Product Samen-

werking 

Unifor-

mering 

Kwalitetis

borging 

Planning 

2017 

Planning 2018 Status 

D. Werkwijzen en afspraken 
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  

1 Ontwikkelen samenwerking op het vlak van 

vergunningverlening en de inhoudelijke 

specialisten in Regio Noord. Hiervoor 

doelstellingen en ambities formuleren en 

verder inventariseren voor welke 

werkwijzen/-processen/-documenten 

uniformering wenselijk en mogelijk is in 

Noordelijk verband.  

Werkprogramma 

2016 

SWO 

Brainstorm 4 juni 

2015 

J. Zijlstra (ODG) 

E. Quene (RUDD) 

J. Bronsveld/ L. 

Koen (FUMO) 

A. Hofstee 

(ODG) 

D. Rimann 

C. Oosterhuis 

(RUDD) 

P. van der Weij 

H. Penninga 

(FUMO) 

zie nadere uitwerking totaallijst 

(bijlage 2) 

X X X       Loopt. Zie bijlage 2 

 

 

2 Om het kwaliteitsniveau op peil te houden 

wordt onderzocht hoe nadere uitwerking 

kan worden gegeven om vergunningen 

tussen de betrokken Noordelijke OD's 

onderling te kunnen laten toetsen 

(kwaliteitscirkels of 4-ogen principe). 

Werkprogramma 

2016 

 

A. Truin / 

B. Oeseburg 

(ODG) 

J. Vellinga (FUMO) 

C. Oosterhuis 

(RUDD) 

 

zie D.1 X  X       Werkwijze voor uitvoering 4-ogenprincipe 

binnen Noord geïmplementeerd op  

6-10-2016 
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3 Risicogerichte VTH-uitvoering (Impuls 

VV1): Er wordt landelijk gewerkt aan 

systematiek om te komen tot een uniforme 

uitvoering van het actualiseren van 

vergunningendossiers voor Brzo+ 

inrichtingen en opstellen van jaarlijkse 

actualisatieprogramma's . Binnen Regio 

Noord zullen we nadere afspraken maken 

en borgen ter uitvoering daarvan. 

Werkprogramma 

2016 en 

Impulsproject 

(VV1) 

A. Truin 

(ODG) 

 

C. Oosterhuis 

(RUDD) 

H. Penninga 

(FUMO) 

meerjarenplanning actualisatie   X X       Implementatie uniforme werkwijze in 

Noord heeft plaatsgevonden. In 2017 

wordt ervaring opgedaan of de 

systematiek werkbaar/uitvoerbaar blijkt. 

 

Het toetsformulier is na de eerste 

ervaringen in april 2017 gezamenlijk 

onderworpen aan een evaluatie  en 

aangepast. 

4 Geconsolideerd vergunningenoverzicht 

(Impuls VV6): Er wordt landelijk gewerkt 

aan systematiek om te komen tot 

geconsolideerde vergunningenoverzichten 

voor Brzo+ inrichtingen. Deze systematiek 

moet ook in Regio Noord worden uitgerold 

en geborgd. 

Werkprogramma 

2016 en 

Impulsproject 

(VV6) 

H. Penninga 

(ODG) 

C. Oosterhuis 

(RUDD) 

H. Penninga 

(FUMO) 

uniform noord-brede 

geconsolideerd 

vergunningenoverzicht 

 X X       Loopt. Eerste fase is afgerond in 2016. 

Vervolgacties worden met impulsbudget 

VV6 in 2017 opgepakt en afgerond.  

In 2018 krijgt het landelijke project VV6 

een vervolg. 

5 Uniforme teksten considerans en 

voorschriften (Impuls VV7) voorheen IPO 

kaderstelling.  Afspraken maken over 

standaard teksten waaronder milieu, 

bouwen, brandveiligheid. 

Impulsproject 

(VV7) 

Brainstorm 4 juni 

2015 

H. Cazemier (ODG) P. van der Weij / 

H. Penninga 

(FUMO)  

A. Hofstee(ODG) 

H. Brinkman (ODG) 

D. Rimann (RUDD) 

 

Standaardpakket considerans en 

voorschriften 

 X X       Is breder dan alleen Brzo. Hangt samen 

met Wabo-standaardpakket, en landelijke 

ontwikkelingen. Uitgangspunt is het LRSO 

van Infomil. 

Voor Brzo Noord is een concept standaard 

gemaakt en in gebruik genomen. Het 

landelijke project LRSO loopt door! 

6 In de rol van wettelijk adviseur wil ILT 

scherper kijken naar aanvragen van Brzo-

inrichtingen. Wat betreft de taak voor het 

wettelijk advies van ILT zijn de volgende 

opmerkingen gemaakt, waarvan zal worden 

nagegaan of deze binnen Regio Noord tot 

acties moeten leiden: 

 meebewegen met bedrijven en indruk 

dat gemakkelijk voorschriften worden 

weggelaten; 

 de kwaliteit van een aantal aanvragen 

is onvoldoende; 

 beschikbare tijd voor een vergunning 

soms krap is om een aanvraag goed te 

behandelen; 

 te lange tijd voor 

onderzoeksverplichtingen.  

mail Robert Mout  

17 maart 2016 

Impulsproject 

(VV3) 

P.G. v.d. Sleen 

(ODG) 

 Noordelijke standpunt als input 

voor landelijke reactie naar ILT 

  X       Gereed. Afstemming Brzo adviseurs was 

onderdeel van het landelijke  

impulsproject VV3. De daaruit naar voren 

gekomen werkwijze is uitgerold binnen 

regio Noord en is geborgd in 

hetgezamenlijk ontwikkelde startformulier 

voor vergunningzaken. 
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1 Uitvoeren Brzo-2015 check op 

inrichtingenbestand, zodat medio 2016 

duidelijk is of deze wijzigingen gevolgen 

hebben voor de indeling. Inspanning 

daartoe verschilt per afzonderlijke OD. 

Wijzigingen moeten in ieder geval door 

exploitanten bij het bevoegd gezag 

worden gemeld. 

Werkprogramma 

2016 

 

J. Postma (ODG) 

 

geen Overzicht incl. de gevolgen    X       Gereed.  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. 

2 Verplichtingen voortvloeiend uit het Brzo 

2015 op uniforme wijze communiceren 

aan de betrokken inrichtingen. Voorstel in 

om een informerende brief op te stellen 

waarover binnen Regio Noord 

overeenstemming is. In deze brief kan 

worden ingegaan op de Kennisgeving, het 

Veiligheidsrapport, Domino-aanwijzing, 

etc. 

Brainstorm 4 juni 

2015 

B. Oeseburg (ODG) 

 

geen Brieven richting bedrijven  X        Gereed. Brieven zijn aan alle betrokken 

bedrijven gezonden. 

3 Voorstel voor uniformeren werkwijze, 

ontvangst, routering en afhandeling 

ontvangst Kennisgeving en 

Veiligheidsrapport op grond van het 

nieuwe Brzo-2015 en bijbehorende 

Regeling.  

- A. Truin / 

B. Oeseburg 

(ODG) 

P. van der Weij  

(FUMO) 

 

Corné Oosterhuis 

(RUDD) 

Uniforme aanpak  X        Gereed. Werkwijzen zijn vastgelegd en 

uitgerold binnen regio Noord. 

4 Voorstel voor uniformeren omgang met 

'Aanwijzing Domino-bedrijven' op grond 

van het nieuwe Brzo-2015 (art. 8) en 

bijbehorende Regeling  (art. 6).  

- H. Penninga /  

B. Oeseburg 

(ODG) 

 Uniforme aanpak  X        In het bevoegde gezagen overleg van 1 

november 2017 is door de provincies 

opdracht verleend voor het uitvoeren van 

een project om tot een uniforme domino 

aanwijzing te komen. Project start Q1 

2018. 

nr Actiepunten 

 

Herkomst Verantwoordelijke 

c.q. trekker 

Additionele namen 

vanuit RUDD en 

FUMO 

Product Samen-

werking 

Unifor-

mering 

Kwalitetis

borging 

2017 2018 Status 

E. Brzo 2015 + Rrzo 
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  

nr Actiepunten 

 

Herkomst Verantwoordelijke 

c.q. trekker 

Additionele namen 

vanuit RUDD en 

FUMO 

Product Samen-

werking 

Unifor-

mering 

Kwalitetis

borging 

2017 2018 Status 

F. Jaarplan en rapportage 
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  

1a Maken jaarplan Brzo+ regio Noord, m.b.t 

toezichtzaken en 

SWO  

 

B. Oeseburg /  

H. Penninga (ODG) 

 

 Werkprogramma Brzo+ NNL 

2017 

X         Loopt, Wordt jaarlijks opgesteld 

"werkprogramma" 

 

met een schatting van de op te stellen 

vergunningen en een schatting van de 

uitvoeringskosten is opgenomen. 

Schatting van de uitvoeringskosten wordt 

meegenomen in de begroting 2018 en 

hangt samen met de reeds lopende 

totstandkoming van de Noordelijke maat 

(zie ook  actie 1b). 

1b Noordelijke Brzo-begroting. Directeuren 

overleg 

Jesje Zijlstra (ODG)    X        Hangt samen met  reeds lopende 

ontwikkeling Noordelijke Brzo-maat.  
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2 Opstellen van een monitoringsrapport/ 

jaarverslag voor de Noordelijke 

opdrachtgevers waarin de resultaten van 

de inspecties, de voortgang van de 

vergunningprocedures en de voortgang 

en/of uitkomst van specifieke opdrachten 

en thema's zijn weergegeven.  

Werkprogramma 

2016 

B. Oeseburg /  

A. Truin (ODG) 

 

H. Penninga 

(FUMO) 

E. Quene 

(RUDD) 

managementrapportages en 

jaarverslag 

X X        Loopt, Wordt jaarlijks opgesteld  

 

3 PS informeren over aantal voorvallen, 

aantal handhavingsacties, actualiteit 

vergunningen etc. 

Amendement 

behandeling 

rapport NRK 

B. Oeseburg /  

A. Truin (ODG) 

 

 

 

Verankeren in jaarverslag en 

monitoring 

  X       Wordt jaarlijks meegenomen in het 

jaarverslag.  

nr Actiepunten 

 

Herkomst Verantwoordelijke 

c.q. trekker 

Additionele namen 

vanuit RUDD en 

FUMO 

Product Samen-

werking 

Unifor-

mering 

Kwalitetis

borging 

Planning 

2017 

Planning 

2018 

Status 

G. Toezicht en Handhaving (Specifiek) 
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4  

1 Het uitvoeren van routinematige (gepland) 

en niet-routinematige (niet gepland) 

inspecties in 2016 

Werkprogramma 

2016 

 

Regio Noord geen planning  X        Gereed. Jaarlijks wordt inspectieplanning  

gemaakt 

2 Nadere afspraken over het gestructureerd 

en planmatig toezien op noodzakelijke 

acties gericht op het herstel van de 

geconstateerde gebreken en het uitvoeren 

van herinspecties (binnen 6 maanden).  

Werkprogramma 

2016 

 

Regio Noord allen KPI monitoring  X X       Gereed. Staat in het Brzo, wettelijke 

verplichting. Wordt als zodanig  

uitgevoerd.  

3 Afspraken maken over de wijze waarop 

het bevoegd gezag informatie ingevolge 

artikel 13, lid 17 Brzo-2015 verschaft (i.c. 

inspectiegegevens). 

Werkprogramma 

2016 

 

Managers BRZO 

Noord 

geen Openbare samenvatting Brzo+ 

website 

 X        Gereed. Samenvattingen worden openbaar 

gepubliceerd. 

4 Toegang tot bedrijfsgegevens binnen 

regio Noord welke een noodzakelijke bron 

van informatie is voor de achtervang van 

de consignatiediensten i.z. Brzo+ 

inrichtingen, waar buiten kantooruren 

klachten en meldingen binnenkomen. Van 

belang voor consignatie. 

SWO (H6) T. van Scheltinga 

(FUMO) 

 

 

W. Britstra (RUDD) 

K. Bouwmeester 

(ODG)  

A. Truin (ODG) 

H. Penninga 

(FUMO) 

C. Oosterhuis 

(RUDD) 

Gedeelde digitale informatiebron  X X X       Brzoweb tabblad Noord is ingericht.  

Hiermee wordt een uitwisselingsplatform 

voor de 3 Noordelijke OD's gecreëerd, 

waaronder bedrijfsinformatie. 

Informatie wordt toegevoegd in week 2 of 

3 van 2018.  

(zie ook actiepunten C.5.a en C 5.b) 

5 PS van Fryslan informeren bij 

handhavingsacties 

Amendement FUMO  Werkwijze informatievoorziening          Gereed. Actie is geborgd in werkproces 

FUMO 
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Bijlage 2. Nadere uitwerking actie D1 en D2 van de totaallijst acties Brzo+ NNL 

nr Actiepunten 

 

Concretisering Namen 

* = trekker 

Stand van zaken (Voorgenomen) 

einddatum 

Werkwijzen en afspraken  

1 Ontwikkelen samenwerking op het vlak van vergunningverlening en 

de inhoudelijke specialisten in Regio Noord. Hiervoor doelstellingen 

en ambities formuleren en verder inventariseren voor welke 

werkwijzen/-processen/-documenten uniformering wenselijk en 

mogelijk is in Noordelijk verband.  

 

Formuleren doelstellingen en ambitie 

 

 

 

 

A.Truin (ODG)* 

E. Quené (RUDD) 

J. Bronsveld (FUMO)  

 

Gereed 

(op 22-6 goedgekeurd door 

Jan, Janny, André en Erik) 

 

 

 

22-6-2016 

 

 

 

1 Zaken waaraan mogelijk gedacht kan worden zijn: 

a) diverse procedures en (werk-)instructies  kwaliteit(-sborging); 

 

Nagaan wat in LOS zit en wat ontbreekt pm pm (nog geen concrete zaken) pm 

Werkinstructie omgang met 

Kennisgevingen, Domino-aanwijzing, VR-

en voor regio Noord 

 

A. Truin (ODG)* 

B. Oeseburg (ODG) 

P. v/d Weij (FUMO) 

C. Oosterhuis (RUDD) 

Gereed 

 

1-8-2016 

 

 

Onderzoeken uniformeren overige 

werkwijzen en procedures 

pm pm (nog geen concrete zaken) pm 

1 b) sjablonen standaardbrieven, startformulier, checklists, 

inspectierapportages, etc.; 

 

Uniform startformulier ontwikkelen en 

implementeren.  

 

A. Truin (ODG)* 

P. v/d Weij (FUMO) 

D. Rimann (RUDD) 

Gereed 

 

1-7- 2017 

 

Uniforme eindtoets (ontwerp-) 

vergunningen ontwikkelen en 

implementeren. 

A. Truin (ODG)* 

J. Vellinga (FUMO) 

C. Oosterhuis (RUDD) 

Gereed 

 

6-10-2016 

 

 

Onderzoeken uniformeren overige 

'gereedschappen' 

pm pm (nog geen concrete zaken) pm 

1 c) risicoanalyses, opstellen bedrijfsstatusrapport en 

toezichtplannen; 

Wettelijke verplichting risicoanalyses 

 

A.Truin (ODG)* 

 

Gereed, uitgezocht. Er is een 

wettelijke verplichting. 

1-6-2016 

 

Onderzoeken uniformeren risicoanalyses 

en toezichtsplannen. 

B. Oeseburg (ODG)* 

W. Britstra (RUDD) 

T. van Scheltinga of T. Brontsema 

( FUMO) 

Vaststelling landelijk format 

voor risico-analyses volgt.  

1-12-2017 

1 d) PDC en kentallen (in relatie met Landelijke kentallen min I&M);  

 

Check of landelijke kentallen hierin zijn 

verwerkt. 

A. Truin (ODG)* 

J. Vellinga (FUMO) 

Gereed. Deze zijn verwerkt 

voor TH, (nog) niet voor VVL 

22-6-2016 

 

Vergelijkend onderzoek kentallen FUMO, 

RUDD en ODG op basis van ervaringen.  

(ODG en RUD gaan werken met dezelfde 

PDC en processen; RUD heeft Drentse 

maat) 

Werkgroep Noordelijke maat * 

 

Project Noordelijke maat 

nadert voltooiing. 

 

1-3-2018 
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1 e) uitgangspunten voor eenduidige intake vergunningzaken; 

f) uitgangspunten voor eenduidige insteek startbijeenkomst en 

vooroverleg vergunningtrajecten; 

g) uitgangspunten voor eenduidige beoordeling ontvangen 

aanvraag;  

h) uitgangspunten voor eenduidige werkwijze vergunningverlening  

(level playing); 

i) uitgangspunten voor eenduidige beoordeling meldingen 

Activiteitenbesluit; 

Uniform startformulier ontwikkelen en 

implementeren.  

 

A. Truin (ODG)* 

P. v/d Weij (FUMO) 

D. Rimann (RUDD) 

Gereed 

 

zie actie  onder1 b) 

Onderzoek naar nog meer eenduidige 

werkwijzen en behandeling bedrijven 

vanuit de insteek 'leren  van elkaar'  voor 

f), g), h) en i) 

pm pm (nog geen concrete zaken) pm 

1 j) inschakelen/betrekken externe adviseurs (wettelijk en vrijwillig); Werkwijze afstemming Brzo-partners 

(Impulsproject VV3) implementeren in 

regio Noord voor uniforme werkwijze. 

A. Truin (ODG)* 

P. v/d Weij (FUMO) 

D. Rimann (RUDD) 

Voorstel vanuit landelijke 

werkgroep gereed e 

geïmplementeerd. Tevens 

opgenomen ion startformulier 

1-4-2017 

1 k) heldere taakafbakening vergunningverleners en specialisten; Meenemen in werkprocessen 

 

A. Truin (ODG)* 

 

Gereed. Met introductie VTH-

systemen onderdeel van 

werkprocessen geworden 

1-1-2017 

1 l) achtervang/inleen binnen regio Noord en urenverrekening; Naar analogie verrekening TH. 

 

E. Quené (RUDD)* 

A.Truin (ODG0 

B. Oeseburg (ODG) 

J. Bronsveld (FUMO) 

Gereed, naar analogie TH 

(afgestemd MO 27-10-2017) 

27-10-2017 
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Bijlage 3: overzicht landelijke Impuls projecten (2016): 

 

Projectcode   Projectnaam Projectleiding OD  Omschrijving 

Vergunningverlening (uniform en integraal) 

VV1 programatische aanpak vv Peter Muselaers 

ism Diantha 

Wijngaard 

ODRN Een geharmoniseerde werkwijze voor het opstellen van een actualisatieprogramma. Criteria die leiden tot actualisatie worden 

gedefinieerd en een actualisatietoets 

wordt ontwikkeld. In 2018 zijn alle vergunningen Brzo en Rie cat 4 bedrijven getoetst op actualiteit. Optie: in 20xx zijn alle 

vergunningen actueel. 

VV2 Beoordelen veiligheidsrapporten Peter Muselaers ODRN Landelijke afspraken over uniforme beoordeling van veiligheidsrapporten 

VV3 andere diensten betrekken Peter Muselaers ODRN WABO vergunningen en eisen van andere normstellende organisaties worden voor het verlenen van een WABO vergunning op 

elkaar afgestemd. Er is geen strijdigheid 

van eisen aan bedrijven op het gebied van milieu, arbo en brandweerzorg. Het bedrijf is op één moment (verlenen WABO 

vergunning) duidelijk aan welke eisen zij moet 

voldoen. 

VV4 accounthouderschap Albert Jans ODG In samenwerking met de BRZO-OD's, de VR en de ISZW worden de VTH taken bij bedrijven met meerdere Brzo vestigingen in 

Nederland op uniforme wijze wordt 

uitgevoerd. Er één aanspreekpunt is namens de overheid, de kwaliteit van de VTH uitvoering verhoogd wordt en de VTH taken 

efficiënter worden uitgevoerd. De 

samenwerking tussen de Brzo-OD’s is beter en ook met de mede Brzo toezichthouders ISZW en de VR. Door uitwisselen van 

kennis wordt het kennisniveau verhoogd. 

De afzonderlijke vestigingen van een concern ervaren geen verschil zowel qua expertise, als de be- en afhandeling van de 

VTH-aangelegenheden. 

VV5 PGS 29 Marcia Wolthuis ODNZKG 

 

VV6 geconsolideerd overzicht 

vergunningverlening 

Theodor Fernhout ZLD+ZH Er is een actueel en digitaal inzicht per BRZO+ bedrijf over de geldende situatie op gebied van de vergunde milieu situatie. 

Ontwikkelen (en waar mogelijk doorvoeren) 

van een visie hoe om te gaan met de voorschriften uit de vergunning en de van toepassing zijnde regels uit het 

activiteitenbesluit. 

VV7 kaderstelling Peter Muselaers ODRN Er is een actueel WABO brede set aan standaardvoorschriften en consideransteksten voor alle WABO vergunningen (dus ook niet 

Brzo bedrijven) die landelijk worden 

gebruikt . 

Toezicht en Handhaving (uniform en integraal) 

TZ1 programmatische aanpak tz Paul Meerman OMWB Brzo-OD’s werken landelijke met een prioriteringssystematiek bij het opstellen van werkprogramma’s voor toezicht per 

omgevingsdienst. Dit systeem sluit aan bij de 

Brzo inspectiemethodiek (LBR). 

TZ2 + TZ3 Landelijke 

benadering 

risicobedrijven (LBR) en 

implementatie 

Marcel den Boer 

en Guido 

Stekhuizen 

ZLD+ZH en 

OMWB 

Een nieuwe Brzo inspectie methodiek ter vervanging van de NIM 2.0 gebaseerd VBS-veiligheidscultuur-technische integriteit 

installatie. 
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TZ4 Analyse ongewone voorvallen Petry van Kempen 

en Anouk Hulshof 

ODRN+ZLD+ZH Meldingen van ongewone voorvallen bij Brzo en Rie cat 4 bedrijven worden doorgemeld aan ILT. De meldingen zelf bevatten 

informatie waarmee de aard en omvang van de meldingen kunnen worden geanalyseerd. Uitkomsten van analyses worden 

gebruikt voor prioritering en programmering. Er wordt intensief samengewerkt met ILT. 

TZ6 veiligheidscultuur Sjoerd Post ZLD+ZH Inzicht verkrijgen in de veiligheidscultuur door ontwikkeling van een analysemethodiek en inspectiemethodiek gericht op de 

onderwerpen van de BRZO-wetgeving. Is input voor TZ 2. 

TZ7 implementatie openbaarheid   geen Brzo-OD’s publiceren samenvattingen van Brzo inspecties op internet via de Brzo+ website 

HH4 + HH5 Samenwerking bestuur- en 

strafrecht en regionale strafzaak 

afstemming 

Robert Mout, 

Diantha Wijngaard 

ZLD+ZH en 

OMWB 

1. Brzo-OD’s, OM en politie wisselen informatie, stellen gezamenlijke prioriteiten voor de inzet van de strafrechtelijke 

capaciteit en stemmen de bestuurlijk en 

strafrechtelijk inzet af zodat beide elkaar versterken. Dit sluiting aan op de prioriteiten vanuit de strategische milieukamer 

(SMK). 

2. Een vertegenwoordiger van de (Brzo-)OD’s neemt deel aan de milieukamer 

3. Er zijn afspraken voor de gezamenlijke inzet van BOA’s die samen een BOA vakgroep vormen. Deze inzet is afgestemd van 

de handhavingstrategieën van de 

bevoegde gezagen. 

4. Indien nodig zijn er regionale convenanten tussen het OM, politie en Brzo-OD’s om de samenloop bestuur- en strafrecht 

vorm af te spreken. 

Monitoring en ICT 

IMO1 monitoring Claudia 

Lambermont 

ZLD+ZH Verkennen op welke wijze informatie over het Wabo-toezicht (milieu) en de vergunningensituatie bij bedrijven kan worden 

verzameld en gepresenteerd aan de 6 Brzo-OD’s. De informatie is input voor het consolideren van de vergunningen en de 

programmatische aanpak van het toezicht. 

ICT1 GIR beheer Iman Tel ODNZKG 

 

Kennis, Opleidingen en Kwaliteit 

KOK1 PUMA 2.1 Jean 

Schrijnemakers 

ODL De VTH medewerkers binnen de 6 Brzo-OD’s voldoen aan de Brzo-kwaliteitscriteria 2.1 uiterlijk op 1 juli 2017. Na voltooien 

van deze opleidingen is er een curriculum die gericht is op praktijkgerichte kennis voor VTH taken. 

KOK3 register Jean 

Schrijnemakers 

ODL De gevolgede opleidingen van de VTH medewerkers zijn opgenomen in een actueel register van gekwalificeerde Brzo-VTH-

medewerkers. 

KOK4 kennisontwikkeling overstromingen, 

ageing, 

Cybersecurity en 

aardbevingen 

resp ODNZKG, 

ZLD+ZH, ODRN 

en ODG 

Verwerven kennis, toetsen op relevantie voor taakuitvoering bij Brzo en Rie cat 4 bedrijven en formuleren (indien nodig) van 

vervolgacties. 

KOK5 audits allen ODL De Brzo-OD’s auditten de eigen prestatie en implementatie van VTH uitvoering en onderling gemaakte afspraken. In 2015 is de 

naleving van de Brzo handhavingsstrategie ge-audit. In 2016 wordt de het proces van vergunningverlening ge-audit. 

Nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

NO 1 Omgevingswet en Laan op de 

leefomgeving 

nader vast te 

stellen 

ODL De Brzo-OD’s zijn goed geïnformeerd over de consequenties van de Omgevingswet en bereiden zich daarop voor. Dat betreft 

zowel inhoudelijke wijzigingen als data die worden gevraagd te delen in de Laan van de Leefomgeving. 

Landelijk en regionale coördinatiepunt  

OA12 DCMR coordinatiepunt Robert Mout  DCMR 

 

OA12a communicatie Pascale 

Knippenberg en 

Jos van Rosmalen 

DCMR en 

OMWB 

- Het opzetten van een netwerk van communicatiemedewerkers zodat de Brzo-OD’s elkaar op communicatiegebied kunnen 

vinden als er iets te communiceren 

valt of als men gebruik wil maken van elkaars kennis en expertise op dit vlak. Elke Brzo-OD is verantwoordelijk voor de eigen 

communicatie, de communicatie 

loopt ook via de eigen regio. Er vindt wel afstemming plaats door de communicatiemedewerkers. 
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- Een communicatie-kader scheppen op hoofdlijnen, waarbinnen de OD’s een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste 

beeldvorming: de zes Brzo-OD’s werken 

als een organisatie. 

- Middelen ontwikkelen waarmee die daar aan bijdragen. 

OA13 implementatie per regio allen allen 

 

 

 




