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Geachte voorzitter/leden,

Ons college is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht op en hand-

having van de regelgeving voor de leefomgeving waarvoor de provincie het bevoegd
gezag is. Regels zijn nodig om milieubelasting door (bedrijfs)matige activiteiten te
beperken, natuun¡raarden te beschermen en de beeldkwaliteit van de fysieke leef-

omgeving te garanderen. Het werk van de provincie is gericht op het reguleren van

activiteiten, het voorkomen van overtredingen en het bevorderen van naleefgedrag.

Jaarlijks leggen wij aan uw staten verantwoording af over alle activiteiten die wij op het
gebied van toezicht en handhaving hebben uitgevoerd in het afgelopen jaar. Hiertoe
zijn wijook wettelijk verplicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht. Als bijlage treft u het Jaarverslag handhaving 2011 aan.
Het Jaarverslag handhaving is een verantwoording die tot nu toe bestaat naast de
normale verantwoording via de Jaarstukken. Vanaf volgend jaar zal de rapportage

over het Jaarverslag handhaving wel gecombineerd worden met de verantwoording

via de Jaarstukken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geTnformeerd te hebben

Hoogachtend

gedeputeerde staten van Drenthe,

voorzitter, secretaris
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1. INLEIDING 
 
In het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2010-2011 zijn alle geplande 

werkzaamheden van de teams Handhaving Bedrijven en Handhaving Omgeving voor de 

jaren 2010-2011 beschreven. 

In dit jaarverslag zijn de bereikte resultaten over het jaar 2011 opgenomen. 

Bij de verschillende onderdelen van dit jaarverslag zijn nagenoeg dezelfde thema’s gebruikt 

als in het Handhavingsuitvoeringsprogramma. Op deze manier is het eenvoudig om de 

behaalde resultaten te vergelijken met de in het uitvoeringsprogramma opgenomen doelen. 

Het jaarverslag handhaving wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 

Mede ter voorbereiding op de RUD-vorming is in 2011 de VTH-eenheid gevormd. Officieel 

bestaat de eenheid vanaf 1 september 2011, maar al voor de zomer waren alle VTH-

medewerkers fysiek bij elkaar gebracht in ‘hun’ vlek in het gerevitaliseerde provinciehuis. 

Voor de eenheid is gekozen voor een geheel nieuwe opzet: twee teams met een mix van 

vergunningverleners en toezichthouders/handhavers en een team met specialisten met 

zelfstandige en ondersteunende taken ten behoeve van de twee andere teams.  
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2. OPLEIDING  EN PERSONEEL  
 
In de loop van 2011 zijn enkele personele veranderingen relevant voor de realisatie van het 

HUP 2011.  

In verband met niet opgevulde vacatures, ziekteverzuim, noodzakelijk aan andere projecten 

te besteden uren en het bevorderen van interne doorstroom van personeel moest bij de 

beide teams Handhaving personeel worden ingehuurd.  

Bij het team Handhaving bedrijven is de inhuur beperkt gebleven en kon het verlies aan 

capaciteit niet voldoende worden gecompenseerd.  

De VTH-medewerkers hebben allemaal in oktober 2011 hun “Persoonlijke archiefkast” (PAK) 

ingevuld, met hierin hun ervaring, talenten, inzetbaarheid en opleiding. Ook hebben de 

medewerkers aangegeven welke scholingsbehoefte er is gelet op de komst van de RUD. Uit 

een analyse van deze PAK’s komt naar voren dat de medewerkers zelf vooral behoefte 

hebben aan (reguliere) vakinhoudelijke kennis. Wat opvallend is dat een relatief groot aantal 

medewerkers aangeeft dat de komst van de RUD voor het jaar 2012 kansen biedt ervaring 

op te doen met veranderingsprocessen.  

In de Individuele Werkplannen 2012 is extra aandacht besteed aan benodigde aanvullende 

opleidingen, hierbij is gebruik gemaakt van de door KPMG ontwikkelde kwaliteitscriteria voor 

RUD’s. 

Het instrument van collegiale intervisie wordt op diverse manieren in de praktijk gebracht. 
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3. RESULTATEN WERKPLAN 2011  
 

 

3.1. Teamoverstijgende onderwerpen  

 

3.1.1. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in Drenthe. 

In 2011 is vanuit de provincie zowel inzet gepleegd op het gemeenschappelijke RUD proces 

samen met de gemeenten als op de provinciale rol en toekomst binnen die RUD. Dit traject 

heeft geleid tot een zogeheten contourennota waarmee januari 2012 de besturen van de 

betrokken partners uitspreken wat het takenpakket van de RUD zal zijn, de organisatievorm 

en het proces om de RUD per januari 2013 te realiseren. 

De verwachting is dat gekozen wordt voor het milieubrede pakket waarin alle (milieu) WABO 

taken opgenomen worden plus een deel van de bodemtaken. Voorlopig lijkt het nog niet 

haalbaar de ‘groene’ en ‘blauwe’ taken en ontgrondingen in te brengen. Ook taken op het 

gebied van de luchtvaart, vuurwerk en externe veiligheid zitten (nog) niet in het beoogde 

RUD pakket. 

Voor de taken op het gebied van de Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven 

(LAT-RB) zijn landelijk afspraken gemaakt voor een regionale benadering waarbij voor Noord 

Nederland is gekozen om deze onder te brengen bij de RUD Groningen die deze taken voor 

alle drie de noordelijke provincies zal uitvoeren. Hierbij zal, zoals het er nu naar uitziet, 

gebruik worden gemaakt van een dienstverleningsovereenkomst tussen de partijen 

(provincies en betrokken gemeenten). Dit betreft het toezicht op de majeure risicobedrijven 

waaronder de Brzo bedrijven en de chemische industrie. 

In 2012 zal meer duidelijkheid ontstaan over het exacte takenpakket van de RUD en wat dat 

voor de medewerkers betekent. Ook wordt duidelijk hoe de provincie de taken die niet over 

gaan naar de RUD op een kwalitatief goede wijze blijft uitvoeren. 

 

3.1.2. Noordelijke handhavingssamenwerking  

Sinds enkele jaren werken de provincies Groningen, Friesland en Drenthe op een aantal 

deelterreinen intensief samen. Dit betreft de terreinen Geluid(metingen), Groene wetgeving, 

Vernieuwing Toezicht chemie- en afvalbranche, Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), 

Interbestuurlijk toezicht, Vuurwerk, Wet hygiëne en veiligheid voor badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (WHVBZ) en Luchtvaartwet voor kleine luchtvaartterreinen (Regeling 

Burger- en Militaire Luchthavens (RBML). De evaluatie van de uitvoering van het 

samenwerkingsprogramma in 2011 door de diverse projectgroepen zal in het eerste kwartaal 

van 2012 plaatsvinden. Daarna wordt besloten hoe hiermee verder te gaan.  

 

3.1.3. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001-9002  

In het kader van het project Drenthe digitaal worden momenteel de processen doorgelicht en 

generiek en lean gemaakt. De nieuwe processen binnen de afdeling VTH maken een 

aanpassing van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem noodzakelijk.  

Er zijn voorbereidingen getroffen voor een (VTH-brede) certificering in 2012 

 

3.1.4. Handhavingsstrategie   

In het kader van de WABO is met vertegenwoordigers van alle handhavingspartners binnen 

de provincie Drenthe een concept-ontwerp van een gemeenschappelijke handhavings- en 

gedoogstrategie opgesteld. De strategie is Wabo-breed maar kan indien gewenst ook 
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worden toegepast op gebieden die buiten de reikwijdte van de Wabo vallen. De strategie 

vervangt de ca. 10 jaar geleden vastgestelde, bestaande strategie 

Het concept wordt momenteel nog intern aan een beoordeling onderworpen. De planning is 

dat daarna het ontwerp naar alle handhavingspartners gaat. De reacties zullen worden 

verwerkt tot een definitieve gemeenschappelijke handhavings- en gedoogstrategie. De 

bedoeling is dat deze in voorjaar 2012 bestuurlijk wordt vastgesteld. 

 

3.1.5. Meldpunt Milieuklachten  

Het Meldpunt Milieuklachten van de provincie Drenthe vormt een centraal punt dat burgers, 

bedrijven en overheden de mogelijkheid biedt telefonische meldingen over de milieukwaliteit 

te doen. Klachten kunnen ook via www.drenthe.nl aan het meldpunt worden gemeld. Het 

meldpunt is vierentwintig uur per dag bereikbaar.  

Bij het Meldpunt Milieuklachten van de provincie Drenthe zijn in het jaar 2011 in totaal 390 

klachten binnen gekomen waarvan 183 ter afhandeling door de provincie Drenthe en de rest 

ter afhandeling door externe partijen, met name gemeenten. De meeste van de door de 

provincie af te handelen klachten vielen in de categorie geluid en stank. Evenals andere 

jaren waren er verhoudingsgewijs veel geluidsklachten over het TT-circuit. Stankklachten 

waren te relateren aan afvalverwerkende activiteiten zoals compostering en biovergisting. 

 

 
 

3.1.6. Piket  

De provinciale handhaving kent een piketdienst. De piketambtenaar kan buiten dagdienst 

adequaat en direct optreden in geval zich een ongewoon voorval (vnl. bij bedrijven) voordoet 

waarbij bodem, lucht en omgeving negatief kunnen worden beïnvloed. Ook bij urgente 

klachten kan de piketambtenaar direct ter plaatse de situatie opnemen en indien 

noodzakelijk handelend optreden. In 2011 is in 10 gevallen een onderzoek ter plaatse 
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uitgevoerd. Er zijn 73 ongewone voorvallen gemeld door bedrijven waar de provincie toezicht 

houdt. Dit betrof o.a. brand, lawaaihinder, stofemissie, bodemlozing.  

Ook zijn er enkele gevallen gemeld van een bodemlozing bij een verkeersongeval. De 

meldingen zijn volgens de opgestelde draaiboeken afgehandeld. 

In geen enkel geval is er sprake geweest van een crisissituatie waarbij een regionaal 

operationeel team of een regionaal beleidsteam is samengeroepen. 

In 2011 is de start van een leasecontract begonnen met een nieuwe piketauto, ditmaal op 

groen gas/aardgas, de eerste groengasauto in het wagenpark van de provincie Drenthe. 

De piketauto wordt nu ook ingezet voor controles bij afvalstoffentransporten. 

In 13 gevallen zijn de piketmedewerkers buiten dagdienst ter plaatse geweest naar 

aanleiding van een dringende milieuklacht of een ongewoon voorval.  

 

 

3.1.7. Samenwerking Handhaving Drenthe   

Voor 2011 is het moeilijk gebleken echte projecten te starten. Alleen de samenwerkingsregio 

‘Top van Drenthe’ (Noord-Drenthe) heeft een beperkt gemeenschappelijk 

handhavingsprogramma. 

Op initiatief van de provincie en de gemeente Assen is het project “Prullemaande” Drenthe-

breed opgepakt. De provincie levert hiervoor menskracht om het project uit te voeren en 10 

van de 12 gemeenten hebben hieraan mee gedaan. Het is gericht op het aanbieden van 

bedrijfsafval en daarmee een project aan het begin van de afvalketen. Dit leerzaam project 

heeft geleid tot enkele handhavingsacties.  

Een tweede project dat breed gedragen werd is E-waste. Hier heeft de politie het voortouw 

genomen. Doel van dit project was om de afvoer van elektrische en elektronische apparatuur 

in kaart te brengen. Het project heeft in 2011 nog niet tot concrete actie geleid. 

Op het gebied van de ‘groene handhaving’ zijn 4 thema’s afgesproken, te weten illegaal 

crossen, roofvogelvergiftiging, visstroperij en ongewenst gedrag bezoekers. De eerste 3 

projecten hebben ‘gedraaid’, de laatste nog niet. De provincie (cross) en politie (roofvogels) 

als toezichthouders zijn beter in staat het voortouw te nemen dan de 

natuurbeheerorganisaties. Door de provincie is in het Drentse Aa gebied samen met 

Staatsbosbeheer en de gemeente Tynaarlo een actie georganiseerd tegen zwerfvuil en 

illegale dumpingen. Hieraan hebben ook de gemeente Aa en Hunze, Natuurmonumenten, 

Drents Landschap, politie, Hengelsportfederatie en waterschap Hunze en Aa’s meegewerkt. 

Dit past binnen het thema ‘ongewenst gedrag bezoekers’ waarmee uiteindelijk alle 4 thema’s 

aandacht gekregen hebben. Voor 2012 zijn dezelfde thema’s afgesproken. 

Dit jaar is de eerste cyclus van de handhavingsacademie afgerond. In overleg met de 

bestuursacademie wordt gekeken of vervolg gewenst is. Plezierig is dat landelijk vanuit het 

Project Uitvoering met Ambitie belangstelling is voor onze aanpak. 

Helaas lopen de ontwikkelingen RUD en de samenwerking elkaar een beetje in de weg. 

Veelal zijn dezelfde ambtenaren van de diverse partners betrokken en hebben die derhalve 

te weinig tijd voor samenwerking. Ook bestaat bij meerdere partners de behoefte de 

samenwerking vorm te geven op regionale schaal om daarmee hun toekomstige wens voor 

de wijze waarop een RUD wordt ingericht te bevestigen. De meest concrete samenwerking 

is nog terug te vinden in de LHO’s (lokale handhavingsoverleggen). Deze zijn ook in 2011 

gehouden. Begin 2012 wordt het systeem van LHO’s geëvalueerd. 

 

3.1.8. Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

De provincie voert interbestuurlijk toezicht uit op de Drentse gemeenten, de twee Drentse 

waterschappen en de provincie zelf als handhavende organisatie. 
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Audits.  

In januari is de IBT-audit in Borger-Odoorn uitgevoerd en zijn de audits die eind 2010 zijn 

afgenomen grotendeels administratief verwerkt. Eind 2011 heeft de audit in Borger-Odoorn 

een vervolg gekregen in de vorm van een IBT-pilot met de VROM-Inspectie. Borger-Odoorn 

heeft diverse verbeterpunten uitgevoerd, in februari 2012 wordt deze pilot afgesloten met 

een bestuurlijk eindgesprek. 

Tevens is de IBT-pilot met de VROM-Inspectie in Coevorden uitgewerkt. Op basis hiervan 

heeft Coevorden medio 2011 een plan van aanpak opgesteld met verbeterpunten. 

Verder zijn in mei en juni 2011 12 Wabo/IBT gesprekken met de Drentse gemeenten 

gevoerd. Er is een quick scan gedaan met betrekking tot de implementatie van de Wabo en 

de stand van zaken ten aan zien van de professionalisering van de handhaving. 

  

Toetsing jaarverslagen en programma’s. 

Eind 2011 is het jaarverslag regietaak 2010 en 2011 opgesteld. Hiervoor zijn de 

jaarverslagen 2009 en 2010 en de programma’s van 2010 en 2011 van de gemeenten, 

provincie en waterschappen op basis van kwaliteitscriteria getoetst. Begin 2012 zal het 

jaarverslag door GS worden vastgesteld. 

 

Nieuwe taken voor provincie. 

Eind 2011 heeft de VROM-Inspectie (ambtelijk) aangegeven per 1 januari 2012 te stoppen 

met haar IBT-taken. De bedoeling is dat de provincie deze VROM-taken in 2012 zal 

overnemen. Over de exacte invulling wordt nog in IPO verband met het Rijk onderhandeld. 

De verwachting is dat medio 2012 de provincie de bevoegdheid krijgt om deze nieuwe IBT-

taken uit te voeren (Wet revitalisering generiek toezicht). 

 

 

3.1.9. Communicatie  

De provincie heeft de industriële bedrijven actief geïnformeerd over de consequenties van de 

invoering van het activiteitenbesluit. Steeds meer activiteiten en bedrijven zijn niet meer 

vergunningsplichtig maar slechts meldingsplichtig en vallen nu onder algemene regels. 

Reguliere communicatie over milieuklachten: burgers kunnen milieuklachten rond de klok 

telefonisch indienen of digitaal indienen via de provinciale site. Alle meldingen worden 

schriftelijk bevestigd en de afhandeling wordt in ieder geval ook schriftelijk aan de klagers 

gerapporteerd.  

 

3.1.10. Digitalisering  

Het VTH-proces is binnen het provinciehuis het laatste proces dat gedigitaliseerd wordt. 

Oplevering is voorzien voor mei 2012. In 2011 zijn in de ontwerpfase de voorbereidingen 

getroffen door de processen te trachten generiek en lean te maken. Ook zijn de beschikbare 

sjablonen verzameld. 

Bij de bouwfase van het project digitalisering wordt aangesloten op het bestaande workflow 

systeem. Als gevolg van de digitalisering verdwijnt een aantal ondersteunende taken. Er is 

twijfel of de verwachte efficiencywinst ten gevolge van de digitalisering gerealiseerd wordt.  
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3.2. Team Handhaving Bedrijven  

 

3.2.1. Wabo afstemming  

In geen enkel geval moest er bestuursrechtelijk worden opgetreden voor een overtreding ten 

aanzien van aspecten waarvoor de gemeente of het waterschap voorheen bevoegd gezag 

was. Toezichthouders van de controlerende instanties stemmen af indien er op grond van de 

te controleren onderwerpen een reden kan zijn voor een gezamenlijk bezoek. 

Omdat de dienstverleningsovereenkomst met werkafspraken tussen de partners niet door 

alle partijen aanvaard en getekend is wordt in specifieke gevallen met een enkele gemeente 

verder doorgesproken over de wijze van invulling van de samenwerking. 

 

3.2.2. Activiteitenbesluit   

Door middel van een projectmatige aanpak is ervoor gekozen om bij ca. 128 bedrijven uit te 

zoeken hoe precies de bevoegdheden liggen op basis van de WABO en het Besluit 

Omgevingsrecht, welke paragrafen van het activiteitenbesluit van toepassing zijn, welke 

vergunningsvoorschriften zijn vervallen en waar maatwerk gewenst is. De bedrijven hebben 

een op het bedrijf toegesneden informatiebrief gekregen. Aan dit project is ongeveer een half 

mensjaar besteed. 

Voor steeds meer bedrijfstakken vervalt de vergunningsplicht en worden algemene regels 

van kracht. Hierdoor wordt een verschuiving van formatieplaatsen van vergunningverlening 

naar handhaving verwacht. 

 

3.2.3. Reguliere werkzaamheden Wabo  

Door niet ingevulde vacatures, het project activiteitenbesluit, door enkele arbeidsintensieve 

repressieve trajecten en door ziekte heeft de voortgang van het regulier preventief toezicht 

enigszins onder druk gestaan.  

Enkele bezoeken konden niet plaatsvinden omdat bedrijven tijdens het verslagjaar werden 

gesloten of uiteindelijk niet werden opgericht.  

De doelstelling van 310 bezoeken voor preventief toezicht bij 180 bedrijven is voor 85% 

gehaald. In 2011 zijn 264 bezoeken uitgevoerd en ook zijn er 82 geluidmetingen bij de 

bedrijven uitgevoerd door de geluidmeetdienst. 
Er zijn via het bestuurlijk handhavingstraject 9 vooraankondigingen voor een 

dwangsombeschikking uitgegaan en in 2 gevallen heeft dit geleid tot het opleggen van een 

dwangsom. Er zijn geen vergunningen ingetrokken.  

In het verslagjaar zijn 2 BOA’s beëdigd. Er zijn tot nu toe voor Wabo-aspecten geen PV’s 

opgesteld; wel is meegewerkt aan strafrechtelijke zaken bij de groene wetgeving. 

In 3 gevallen is actief gedoogd door middel van een gedoogbeschikking. Dit kon met name 

worden gemotiveerd omdat consequente handhaving zou leiden tot negatieve milieu-

effecten.  

De hercontroles zijn opnieuw vooral noodzakelijk geweest in de afvalverwerkende branches 

en meer dan anders in de sterk geluidsgerelateerde activiteiten. Het accent van de 

overtredingen lag op de opslag van afvalstoffen en gevaarlijke stoffen en op 

bodembeschermende maatregelen. 

In enkele gevallen moest veel tijd worden besteed aan repressieve trajecten vanwege de 

uitvoering van niet vergunde activiteiten. 

Er werd ook input geleverd via de lokale handhavingsoverleggen met de partners. Hiertoe is 

ook gebiedsgericht toezicht uitgevoerd door middel van het surveilleren in bepaalde 

landelijke gebieden. 



Pagina 10 van 27 

 

 

In 2011 is de projectmatige aanpak van toezicht bij de branche autodemontage voortgezet 

en bij de branche puinbrekers opgestart. Dit heeft geleid tot een meer uniforme aanpak. 

Er is een nieuw model toezichtplan in gebruik genomen met een degelijke risicoanalyse. 

Daarbij is de branchegerichte benadering gekozen en aansluiting gezocht met landelijk 

ontwikkelde formats. 

 

 
Repressieve controles in 2011 per branche: 

 

Autodemontage 2 

Baggerdepots 4 

Bouw- en materialenbedrijven 1 

Composteerinrichtingen 3 

Mestverwerking 1 

Metaalbewerking 1 

Motorcrossterreinen 5 

Op- en overslagstations 2 

Puinbrekers 5 

Recyclinginrichtingen 2 

Stortplaatsen groot 1 

Voedingsmiddelenbedrijven 1 

 

 

Overtredingen per milieu-essentie in 2011: 

 

Afvalstoffenopslag 20 % 

Afvalwater 4 % 

Algemeen 14 % 

Bodembescherming 22 % 

Geluid en trillingen 7 %  

Lucht 5 % 

Opslag en verlading gevaarlijke 

stoffen 25 % 

Installaties en procesvoering 3 % 
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3.2.4. Vernieuwing Toezicht  

Vanaf 2011 wordt bij chemiebedrijven de afstemming intensief uitgevoerd. Naast de 

gemeente, de brandweer, het waterschap en de VROM-inspectie worden nu ook 

Rijksdiensten zoals de Arbeidsinspectie, de Nederlandse Emissieautoriteit en de Inspectie 

Verkeer en Waterstaat erbij betrokken. Landelijk zijn er afspraken gemaakt onder de noemer 

Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT RB). Dit betreft het toezicht op 

de majeure risicobedrijven waaronder de Brzo bedrijven en de chemische industrie. 

Er is een nieuw bestuurlijk toezichtprogramma voor de periode 2012-2016 vastgesteld. Door 

de provincie Drenthe is in januari 2012 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over 

toezicht bij de BRZO bedrijven in de regio Noord Nederland. 

Samen met Attero Wijster is een convenant ondertekend om het toezicht systeemgericht uit 

te voeren. Er zijn enkele audits uitgevoerd, bij een voldoende niveau van compliance 

management vermindert de toezichtlast voor het bedrijf.  

 

3.2.5. TT circuit  
Om de handhaving verder te optimaliseren is samengewerkt met het adviesbureau LBP. Er 

is nader onderzoek gedaan naar een nieuw geluidsmodel, dit naar aanleiding van verschil in 

inzicht met het circuit. De grondslag voor een nieuw model is een revisievergunning waarin 

onder andere de groei van 3 dB(A) op de permanente meetmast wordt geregeld.  

Er zijn in het jaar 2011 geen overtredingen vastgesteld en er zijn minder geluidsklachten 

binnengekomen dan in het jaar 2010. 
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3.2.6. Geluidmetingen  

In 2011 zijn er diverse geluidmetingen verricht en is een nieuwe planningssystematiek 

ingevoerd waarbij een betere prioritering plaatsvindt. 

In totaal zijn er 77 bemande geluidsmetingen verricht en 5 onbemande metingen. 

Dit heeft geresulteerd in 23 geluidsrapporten. Daarnaast zijn er veel frequentie-analyses 

gemaakt. Deze analyses worden gebruikt voor de bepaling van het uiteindelijke 

meetresultaat. 

Bij 9 geluidsmetingen zijn overschrijdingen geconstateerd en is hierop gehandhaafd. 

De metingen betreffen zowel dag- als nachtmetingen en zowel bemande metingen als 

onbemande metingen. De onbemande meetstations zijn ingezet op die plaatsen waar 

langdurige metingen nodig zijn. Ook is er dit jaar beschikking over onbemande 

meetapparatuur voor het meten van trillingen en laagfrequent geluid. Deze is in 2011 ingezet 

voor het meten van trillingen bij een Drents bedrijf en in samenwerking met de provincie 

Groningen en een extern bureau bij een scheepswerf in Groningen. Verder is er een 

opleidingstraject gestart voor het verrichten van trillingen en laagfrequent geluid.  

Ook is er een opleidingstraject gestart om meer met geluidmodellen te werken, onder andere 

bronmetingen, om de interpretatie en beoordeling van de geluidsmetingen verder te 

optimaliseren.  
Sinds een aantal jaren wordt samengewerkt met de provincie Groningen en Friesland. De 

samenwerking in 2011 bestond voornamelijk uit kennisuitwisseling. 

 

3.2.7. Kleine Luchtvaartterreinen  
Sinds eind 2009 is de provincie het bevoegd gezag met betrekking tot de regionale en kleine 

luchtvaartterreinen, dit op grond van de Regeling Burger- en Militaire Luchthavens (RBML). 

Inmiddels is voor vliegveld Hoogeveen een luchthavenbesluit door Provinciale Staten 

vastgesteld.  

Voor Heli Holland te Emmer-Compascuum is een projectteam samengesteld, het “ Team 

Voorbereiding Luchthavenbesluit Heli Holland” Dit team bestaat in eerste instantie uit interne 

leden aangevuld met een extern bureau. Er is bij de provincie een verzoek ingediend voor 

realisatie van een vliegstrip voor Micro Lights Aeroplanes (MLA) in de nabijheid van het 

Dwingelderveld. Hier is  afwijzend op gereageerd. Het team Handhaving neemt zitting in 

bovenstaande projectteams zowel technisch als juridisch. 

In noordelijk verband wordt nauw samengewerkt met de provincies Groningen en Friesland, 

hiervoor wordt jaarlijks enkele keren overlegd. Het gaat om kennis uitwisseling en voor de 

ontwikkeling en toepassing van een uniform toezichtsplan. In afwachting van landelijke 

voorstellen wordt dit noordelijk plan eventueel nog aangepast. In 2011 zijn er door vliegstrip 

Siepeldijk, Snuverink en vliegveld Hoogeveen rapportages ingediend en door de provincie 

beoordeeld. 

 

3.2.8. Administratief toezicht  

Administratief toezicht wordt op dit moment vooral toegepast binnen de projecten 

autodemontage (RDW gegevens, Amice), puinbrekers (Amice), bodemsanering (Amice) en 

de Flora- en Faunawet (FBE).  

Ook voor de beoordeling van de afvalstoffenparagraaf in Milieujaarverslagen worden Amice 

overzichten gebruikt.  

Toezicht is weer uitgevoerd op de maandelijkse meldplicht van afvalverwerkende bedrijven. 

In enkele gevallen is diepgaander administratief onderzoek uitgevoerd en bij een bedrijf is 

een omvangrijk ketenhandhavingsproject uitgevoerd samen met handhavingspartners. Dit 
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heeft geleid tot strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden bij verschillende bedrijven in de 

keten. 

 

3.2.9. Toezicht op gemeentelijke inrichtingen  

In het kader van toezicht worden ook controles uitgevoerd bij gemeenten. Dit betreft dan 

vooral controles bij gemeentelijke op- en overslag bedrijven, zwembaden en 

Koude/Warmteopslagsystemen. Toezicht van de gemeentelijke op- en overslagbedrijven en 

milieustraten wordt dit jaar uitgevoerd op basis van het landelijk brancheplan op- en 

overslag. Bij deze controles ligt de nadruk op afval en veiligheid. Bij een aantal bedrijven zijn 

bij de opslag van C-hout en dakleer overtredingen geconstateerd. Bij nacontroles bleken de 

opslagen te voldoen. 

 

3.2.10. Toezicht op provinciale inrichtingen  

De provincie heeft 1 eigen bedrijf (een baggerdepot) waarop het toezicht houdt. In het 

verslagjaar heeft een preventieve controle plaats gevonden. Er werd een lichte overtreding 

geconstateerd. Bij nacontrole bleek het probleem te zijn opgelost. 

 
3.2.11. Vuurwerkbesluit.  
De provincie is het bevoegde gezag voor vuurwerkopslagen boven de 10.000 kg én voor 
kleinere opslagplaatsen ingeval deze gerealiseerd zijn binnen bedrijven met activiteiten 
waarvoor de provincie al bevoegd gezag is. 
De provincie ziet ook toe op de naleving van de regelgeving die voortvloeit uit het 
Vuurwerkbesluit wanneer vuurwerk wordt toegepast bij zowel kleinere als grotere 
evenementen. 
 
Het voorjaar van 2011 kenmerkte zich door een langdurige droogte, waardoor in 
verschillende provincies ‘code rood’ van toepassing was, waardoor geen vuurwerk ontstoken 
mocht worden. In tegenstelling tot in enkele andere provincies zijn ondanks deze code rood 
in Drenthe geen evenementen afgelast. 

Ondanks alle gedegen voorbereidingen om de wijzigingen van het Vuurwerkbesluit zo 

ongeschonden mogelijk door de adviesrondes heen te loodsen, hebben zowel de Raad van 

State als de Europese Commissie fundamentele opmerkingen over deze wijzigingen 

geplaatst. Het gevolg is geweest dat de geplande invoering van het vernieuwde 

Vuurwerkbesluit per 1 oktober 2011 niet is doorgegaan. 

 

In 2011 zijn er bij de provincie Drenthe totaal 51 vuurwerkevenementen aangevraagd.  

Hiervan zijn 30 meldingsprocedures (tot 100 kg vuurwerk) en  21 procedures voor 

een ontbrandingstoestemming (meer dan 100 kg vuurwerk) gevolgd. 

Totaal zijn 37 evenementen bezocht en gecontroleerd. Naar aanleiding van een controle 

moest een evenement worden afgelast omdat niet voldaan kon worden aan de 

veiligheidsvoorschriften, de vereiste afstand tot het publiek kon niet in acht genomen worden. 

De provincie is voor 3 vuurwerkopslagen het bevoegd gezag. Bij alle opslagen zijn een of 

meerdere controles uitgevoerd. Bij een opslag is het Programma van eisen voor de 

brandmeldinstallatie afgekeurd en dit is inmiddels hersteld. 
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3.2.12. Transportcontroles Noordelijk Overleg Afvaltransporten.  

In de drie noordelijke provincies worden jaarlijks meerdere gezamenlijke 

afvaltransportcontroles uitgevoerd. Bij deze controles zijn toezichthouders van meerdere 

organisaties betrokken zoals, Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), regio politie, 

douane, marechaussee, inspectie I&M, IVW en de drie provincies. 

De 1e gezamenlijke NOA- controles is in mei uitgevoerd. Op grote parkeerplaatsen langs 

autowegen in Friesland, Groningen en Drenthe zijn daarbij in totaal 393 voertuigen 

gecontroleerd. Hiervan viel 49 % binnen de doelgroep van afval, gevaarlijke stoffen 

(koelauto’s), mest en dierenvervoer. Er zijn 153 processen verbaal uitgeschreven of nadere 

onderzoeken ingesteld. Van deze 153 ‘producten’ betrof het in 17 gevallen een 

milieuovertreding. In 12 gevallen is er een vervolg/ketenonderzoek ingesteld i.v.m. het 

vervoer van afvalstoffen. 

De 2e grote NOA controle is op 3 verschillende dagen in september en oktober uitgevoerd. 

Tijdens deze controles zijn totaal 294 voertuigen gecontroleerd. Hiervan viel 50 % binnen de 

eerder genoemde doelgroep. 

Het aantal geconstateerde overtredingen bedroeg 51 % (143 ‘producten’) van het aantal 

gecontroleerde voertuigen. Van deze 143 ‘producten’ betrof het 11 maal een proces verbaal 

op grond van de milieuregelgeving. 
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3.3. Team Handhaving Omgeving  

 

3.3.1. Bodem  

Toezicht en handhaving in het kader van de Wet bodembescherming richt zich onder andere 

op saneringsplannen van particulieren en bedrijven (sanering in eigen beheer) en op 

saneringslocaties waarbij de provincie zelf opdrachtgever is (zogenaamde vangnetgevallen), 

maar ook op verplaatsingen van verontreinigde grond en/of grondwater die niet zijn gemeld 

(illegale saneringen). 

Het aantal bodemsaneringslocaties waar handhaving op toeziet is dankzij de inspanning om 

oude gevallen af te ronden en de administratieve afwikkeling te verbeteren in 2011 gedaald 

van 200 naar 160 locaties. Na deze afname is een nieuw evenwicht ontstaan tussen de 

aanwas met nieuwe gevallen en de afgeronde saneringen. Er zijn in het verslagjaar ca. 250 

controlebezoeken uitgevoerd.  

 

Het proces tussen het bepalen van de saneringsnoodzaak en het uiteindelijk verwijderen van 

alle verontreiniging kent 26 stappen die te rubriceren zijn in 4 te onderscheiden fasen. In 

onderstaande tabel is de opbouw per fase van de (onderhanden) werkvoorraad gegeven: 

  

Fase Omschrijving  Aantal per 1 

januari 2011 

Aantal op 31 

december 2011 

fase 1; 

beschikkingsfase 

Onderhanden locaties waarvoor het 

beschikkingstraject loopt. 

28  (14%) 25  (16%) 

fase 2; 

saneringsuitvoering 

Saneringen in uitvoering en 

saneringen waarvan de start 

sanering voorzien is < 1 jaar 

30  (15%) 27  (17%) 

fase 3; evaluatie 

sanering 

Na afloop van de actieve sanering 

moet de saneerder een 

evaluatierapport opstellen en het 

resultaat verantwoorden 

46  (23%) 35  (22%) 

fase 4; nazorg 

(monitoring) 

Na afronding van de actieve 

sanering als er restverontreinigingen 

zijn achtergebleven, zullen de 

verdere ontwikkelingen gevolgd 

worden (nazorg). Deze fase kan 

meerdere jaren duren. 

79  (39%) 67  (41%) 

Repressief Juridische handhaving 5  (3%) 3  (2%) 

Overig o.a. gereed voor administratieve 

afwikkeling (archivering) 

12 (6%) 3  (2%) 

Ad fase 2 

In 2011 zijn 35 bodemsaneringen gestart waarvan 12 saneringen onder het Besluit Uniforme 

Saneringen, 3 saneringen onder de zorgplicht (als gevolg van een calamiteit) en 20 

saneringen onder de reguliere Wbb procedure. 

Elke saneringslocatie is overeenkomstig de doelstelling minstens 1 maal door de 

toezichthouders bezocht. De grotere en complexe saneringen zijn vaker op de 

proceskritische momenten bezocht (bijvoorbeeld bij het bereiken einddieptes van 

ontgravingen, bij afwijkingen tijdens de saneringsuitvoering en tijdens de eindverificatie). 

Daarnaast wordt in het kader van de kwalibocertificering van elke partij die bij de uitvoering 

van de sanering betrokken is (aannemers, milieukundige adviesbureau, transporteurs en 

verwerkers) bewaakt of deze wel erkend zijn om het saneringswerk te doen. 
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Voor 4 locaties is in 2011 een bestuursrechtelijk handhavingtraject gestart: 

♦  Op één locatie is sprake van het niet naleven van de in de beschikking opgenomen 

voorschriften ten aanzien van tijdelijke beveiliging. De beschikkinghouder is een last 

onder dwangsom opgelegd.  

♦ Op de tweede locatie is sprake van het begraven van afval op een met asbest besmet 

terrein. Ook hier is de eigenaar een last onder dwangsom opgelegd.  

♦ Op de derde locatie is sprake van een illegale sanering / het niet melden van een 

bodemverontreiniging. Hier is ook bestuursrechtelijk opgetreden. 

♦ Op de vierde locatie is sprake van overtreding van de gebruiksbeperkingen en illegale 

sanering. De beschikkinghouder is recidivist en is een dwangsom in het vooruitzicht 

gesteld en hij dient een wijziging op het saneringsplan in te dienen 

 

Ad fase 3 

Na de sanering moet de saneerder een evaluatierapport indienen. De ingediende 

rapportages worden door de toezichthouders getoetst aan de wettelijke kaders en de 

resultaten worden getoetst aan de saneringsdoelstellingen zoals in het saneringsplan en/of 

beschikking zijn opgenomen. Meestal betreft het administratief onderzoek, maar soms ook 

fysiek onderzoek. In 2011 is 3 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf op basis 

van contra-expertise de resultaten van een sanering te controleren. 

 

Overige taken Toezicht bodem: 

De handhavende acties vinden in nauwe samenwerking plaats met de handhavingspartners 

(Vrom-inspectie, Openbaar ministerie, waterschappen en gemeenten).  

In het HUP is aangegeven dat in 2011 een bodemkennisnetwerk wordt opgesteld. Het 

concreet maken van dit voornemen verloopt traag en moeizaam wegens gebrek aan 

belangstelling. Voor de gemeenten in Drenthe, die zelf niet over alle bodemexpertise 

beschikken, bestaat de mogelijkheid om op zaakniveau een beroep te doen op de kennis bij 

de provincie. Deze klankbordfunctie wordt ingevuld door zowel de projectleiders als door de 

toezichthouders. In 2011 is hier door de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Meppel, 

Midden-Drenthe en Noordenveld gebruik van gemaakt.   
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3.3.2. Ketenhandhaving  

De volgende acties zijn in het kader van ketenhandhaving uitgevoerd. 

 

Transport 

In 2011 zijn regelmatig transportcontroles uitgevoerd zonder hulp van het Regionaal Milieu 

Team (RMT) van de politie. Deze controles worden uitgevoerd op basis van voorinformatie 

uit diverse digitale systemen. Er is met name gericht op grondtransporten. Vaak blijkt dat de 

transporteurs geen papieren bij zich hebben of niet bevoegd zijn te transporteren. Deze 

transporteurs worden aangeschreven en er vindt een hercontrole plaats.  

 

Asbest 

Ten behoeve van het kennisnetwerk asbest zijn twee informatieve bijeenkomsten 

georganiseerd rondom handhavingsaspecten m.b.t. asbest. Daarnaast is opnieuw een 

opfriscursus georganiseerd met betrekking tot kwaliteitsaspecten rondom asbestonderzoek 

en protocollen. 

 

Actie Prullemaande 

In samenwerking met de gemeente Assen is de projectleiding verzorgd van het project 

Prullemaande. Dit project heeft zich gericht op de kwaliteit van het aangeboden bedrijfsafval 

in de Drentse gemeenten. Dit leerzaam project heeft geleid tot enkele handhavingsacties. Er 

zijn 9 processen verbaal opgemaakt. 

 

Ad hoc handhavingsgevallen 

Op het gebied van co-vergistingsproducten en biomassa zijn er enkele bestuursrechtelijke 

handhavingszaken voor wat betreft het fout toepassen van co-vergistingsmateriaal 

afgehandeld. Hierbij zijn de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, voorheen AID), 

gemeente en het RMT betrokken.  
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3.3.3. Ontgrondingen  

Op grond van de Ontgrondingenwet wordt toezicht gehouden op het uitvoeren van 

ontgrondingen waarvoor Gedeputeerde Staten een vergunning hebben verleend. Om deze 

rol goed te kunnen vervullen is het provinciale beleid vastgelegd in de provinciale 

omgevingsverordening (POV) Drenthe. 

In 2011 is er toezicht uitgevoerd op 14 diepe ontgrondingen in de provincie Drenthe ten 

behoeve van grondstoffenwinning. In deze zgn. ‘natte’ ontgrondingen wordt zand gewonnen 

met behulp van zandzuigers. Behalve een ontgrondingsvergunning is voor deze activiteit 

tevens een Wet milieubeheer vergunning vereist. 

Naast deze ‘natte’ ontgrondingen zijn in de provincie Drenthe 24 ‘droge’ ontgrondingen 

gecontroleerd. Dit zijn ondiepe ontgrondingen waarbij een laag bruikbaar zand wordt 

vervangen om een dikkere bouwvoor te realiseren of een landbouwperceel dat ontdaan 

wordt van een laag veen. Dit zijn doorgaans kleinere ontgrondingen die een 

landbouwkundige verbetering beogen. 

Er zijn ook 20 locaties bezocht naar aanleiding van een klacht of een melding. In een aantal 

gevallen betrof het een situatie die binnen de vrijstellingsregeling valt van het Provinciaal 

omgevingsplan, in de andere gevallen was het geregeld middels een aanlegvergunning of in 

een bestemmingsplan. Hierbij kan gedacht worden aan natuurontwikkeling of aanleg van een 

woonwijk. In 2 gevallen is proces-verbaal opgemaakt wegens het illegaal ontgronden zonder 

vergunning. 

 

3.3.4. WHVBZ Badinrichtingen en zwemgelegenheden.  

De provincie Drenthe houdt toezicht op de naleving van de Wet Hygiëne en Veiligheid 

Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ). Hierdoor heeft de provincie de wettelijke 

taak om ervoor te zorgen dat bezoekers van zwemgelegenheden hygiënisch en veilig 

kunnen zwemmen. 

Onder de WHVBZ vallen naast aangewezen zwemplassen in oppervlaktewater ook 

openbare en semi-openbare zwembaden. 

In het kader van de WHVBZ zijn alle 133 zwembaden in 2011 bezocht voor een controle op 

de veiligheid en hygiëne en er zijn circa 20 hercontroles uitgevoerd. 

Ook zijn alle 39 zwemplassen in de provincie bezocht. De zwemplassen voldeden allemaal 

aan de EU-regelgeving en aan de voorschriften uit de WHVBZ. 

Tijdens het zwemseizoen vindt in beginsel tweewekelijks bemonstering van het zwemwater 

plaats. Hierbij wordt onder andere de aanwezigheid van thermotolerante bacteriën van de 

coligroep gemeten. Bij 2 zwemplassen is het laagste alarm niveau afgeven (een 

waarschuwing) in verband met de aanwezigheid van lage concentraties blauwalgen 
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3.3.5. Drank en Horecawet  

In het kader van de Drank- en horecawet is de provincie het bevoegde gezag als het gaat 

om de accommodaties waarvan de gemeente eigenaar is c.q. de exploitatie heeft. 

Alle 5 betrokken locaties zijn in oktober 2011 bezocht, er zijn geen bijzonderheden te 

melden.  

 

 

3.3.6. Grondwaterwet  

Met ingang van 22 december 2009 is de Grondwaterwet opgegaan in de Waterwet. 

De provincie houdt toezicht op onttrekkingen van water als grondstof voor 

drinkwaterbereiding, onttrekking voor koude en warmte systemen en voor industriële 

toepassingen. 

In het verslagjaar is samen met de beleidsmakers op het gebied van water beleid ontwikkeld 

omtrent het onttrekken van grondwater voor Koude en Warmteopslag Systemen (KWO). Dit 

beleid is vastgestled door GS. 

Bij de controle op de KWO systemen valt op dat de meeste systemen moeite hebben om 

aan de energiebalans te voldoen. Dit betekent dat men meer aandacht moet besteden aan 

de besturing van het systeem. 

 

3.3.7. Beleidsregels ligplaatsen  

Op 11 september 2007 is door GS een nieuw ligplaatsenbesluit vastgesteld. Onderdeel van 

dit beleid is dat van 1 november tot 1 april (winterperiode) het ligplaats innemen is verboden. 

Gezamenlijk met de gemeente Coevorden is een traject ingezet om aan de Bellweg te 

Coevorden de boten te verwijderen. Dit gebeurt gezamenlijk omdat de gemeente bevoegd is 
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voor bewoning op het water. In de tachtiger jaren is aan de Bellweg voor tijdelijk een 

gedeelte ingericht voor het afmeren van woonboten. Door de verpaupering van het gebied 

heeft de gemeente aangegeven andere plannen voor het naast gelegen gebied te hebben. 

Van de vijftien ligplaatsen voor woonboten zijn er nog vier die er legaal liggen de rest is 

illegaal. De legale bewoners krijgen voor de boot een plaats aangeboden op een andere 

locatie en de andere boten moeten verdwijnen  

In de periode vanaf 1 november tot aan de jaarwisseling zijn er plusminus 90 boten 

verwijderd uit onze vaarwegen. Van de 90 boten hebben er 85 booteigenaren door 

toepassing van het handhavingsstappenplan hun boot zelf verwijderd. Op 22 december zijn 

er in opdracht van de provincie 5 boten verwijderd. Deze 5 boten worden de wettelijke 3 

maanden in bewaring gehouden en daarna worden ze verkocht of er wordt afstand van 

gedaan. 

 

 
 

3.3.8. Provinciale Monumentenverordening 2007  

De controles zijn volgens planning uitgevoerd. Hierover zijn dit jaar geen bijzonderheden te 

melden.  

 

3.3.9. Provinciale Omgevingsverordening ( POV ) Drenthe.  

Grondwaterbeschermingsgebieden: 

Tijdens de eerste controle op spuitvrije zones is geconstateerd dat enkele landbouwers 

gewassen hebben gepoot tot aan de waterloop en geen rekening hebben gehouden met de 

zone. Zij mogen in de zone geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en hen is 

aangeraden de gewassen te verwijderen. De genoemde percelen worden later nogmaals 

bezocht. Indien gewasbeschermingsmiddelen blijken te zijn gebruikt in de zone wordt dit 

gemeld bij de inspectiedienst nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, voorheen AID). 
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In het grondwaterbeschermingsgebied De Groeve en door het Drentsche Aa gebied is een 

gasleiding aangelegd door de NAM. Voordat de leiding is aangelegd is er samen met het 

Waterbedrijf Groningen veel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.  

In het Drentsche Aa gebied is geconstateerd dat een gasleiding die het Taarloosediep kruist 

bijna was blootgespoeld. Gezamenlijk met Gasunie, Waterschap, Staatsbosbeheer, 

waterbedrijf Groningen en een aannemer is gezocht naar mogelijkheden tot herstel.  

Wegen en vaarwegen:  

Het is verboden om schade aan wegen en vaarwegen aan te brengen en om de veiligheid 

van het gebruik van de wegen en vaarwegen in gevaar te brengen. 

Er is een bewoner aangeschreven die in de provinciale berm de vegetatie heeft dood 

gespoten. De afdeling wegen en kanalen zal op kosten van de bewoner de berm opnieuw 

inzaaien. 

Bij een bedrijf is bestuursdwang uitgevoerd in verband met een onverantwoorde situatie bij 

een uitrit. 

 

3.3.10. Groene wetten  

Uitgevoerde werkzaamheden in 2011: 

  

Boswet: 

Kapmeldingen    155 stuks 

Aanslagcontroles   25 stuks (vinden plaats in het voorjaar/zomer) 

Herplantcontroles   25 stuks (vinden plaats in voorjaar/zomer) 

Illegale vellingen   11 stuks 

Klachten    42 stuks 

Processen verbaal   5 stuks 

  

Flora- en faunawet: 

750 reeën machtigingen  10% steekproef 

100 ganzen machtigingen  10% steekproef 

75 vossen machtigingen  10% steekproef 

25 overige machtigingen  10% steekproef 

Klachten    40 stuks 

Processen verbaal   7 stuks 

In 2011 zijn administratieve controles uitgevoerd op de verleende ontheffingen, hierdoor is 1 

reeën machtiging ingetrokken. 

  

Natuurbeschermingswet: 

Tweewekelijkse controle van alle zes gebieden 

Handhaafbaarheidstoets Natuurbeschermingswet  10 stuks 

Vergunningen en controle    5 stuks 

In 2011 zijn samen met de handhavingpartners weer verschillende acties gehouden op o.a. 

illegaal betreden natuurgebieden en stroperij. Er zijn ca. 20 processen verbaal opgemaakt  

met name voor illegaal crossen. 

 

Dit jaar is er ook toegezien op de Natuurbeschermingswetvergunningen voor veehouders.. 

Veehouders die door uitbreiding van het aantal dierplaatsen invloed hebben op de depositie 

op de Natura 2000 gebieden hebben een dergelijke vergunning nodig. Gecontroleerd wordt 

of het aantal stuks vee in overeenstemming is met de vergunningvoorschriften en hoeveel de 

emissie is op het bedrijf. Er zijn bij de veehouders geen overtredingen geconstateerd.  
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GETALSMATIGE SAMENVATTING RESULTATEN WERKPLAN    

 
 
Onderwerp Aantal  

Milieuklachten gemeld 390 (waarvan 183 ter afhandeling provincie) 

Ongewone voorvallen milieu gemeld  73 

Controles bedrijven Wabo-milieu preventief 264 (85% van doelstelling) 

Controles bedrijven Wabo-milieu repressief 28 

Geluidmetingen bij bedrijven 82 

Bestuursrechtelijke trajecten Wabo-milieu 9 

Gedoogbeschikkingen Wabo-milieu 3 

Processen verbaal Wabo-milieu 0 

Controles vuurwerkevenementen 37 

Processen verbaal milieuovertredingen 

transportcontroles NOA 

 

28 

Controles bodemsanering ca. 250  

Bestuursrechtelijke trajecten bodemsanering 4 

Controles ontgrondingen 58 

Processen verbaal ontgrondingen 2 

Controles zwembaden en zwemplassen 

preventief 

 

172 

Controles zwembaden en zwemplassen 

repressief 

 

20 

Controles Drank- en Horecawet 5 

Controles Grondwaterwet 6 

Te verwijderen boten 90 

Controles groene wetten 553 

Processen verbaal groene wetten 32 
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4. Evaluatie verbeterpunten verslagjaar 2010 
 
Onderstaand is aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de in het 

jaarverslag 2010 beschreven verbeterpunten:   

 

a) Een aantal activiteiten werd niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. In veel van die 

gevallen zijn externe omstandigheden de reden. 

Zo werden wij in 2010 geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim en intern verloop van 

personeel, zijn bepaalde wetten vertraagd (kleine luchtvaartterreinen en WABO) en is de 

bereidheid van externe partners om aan gezamenlijke doelen te willen werken soms 

teleurstellend (bij de onderwerpen Regionale Uitvoerings Diensten en Bodemnetwerk). 

Verantwoording:  

Het aantal bodemsaneringslocaties waarop wordt toegezien is dankzij een extra inspanning 

om oude gevallen af te ronden en de administratieve afwikkeling te verbeteren gedaald en er 

is er nu evenwicht ontstaan tussen de aanwas met nieuwe gevallen en de afgeronde 

saneringen. 

De inzet van samenwerking met gemeenten heeft zich in 2011 meer toegespitst op die 

partners waar de meeste effectiviteit wordt verwacht. 

 

b) In verband met personele wijzigingen, een licht gewijzigde werkvoorraad en het 

efficiënter kunnen uitvoeren van reguliere werkzaamheden zullen beschikbare uren 

bijgesteld moeten worden. 

Verantwoording:  

Er is voor 2011 een aanvulling op het HUP 2010/2011 gemaakt met een aangepaste 

urenplanning voor de beide handhavingsteams. Door de administratieve afwikkeling te 

verbeteren kon het aantal uren voor toezicht bodemsanering naar beneden worden 

bijgesteld.  

 

c) In 2011 worden de toezichtsplannen voor de Wm bedrijven geactualiseerd en 

voorzien van een nieuwe risicoanalysemethodiek. 

Verantwoording:  

Er is een nieuw model toezichtplan voor het toezicht op de industriële bedrijven in gebruik 

genomen met een degelijke risicoanalyse. Daarbij is de branchegerichte benadering 

gekozen en aansluiting gezocht met landelijk ontwikkelde formats. 
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5. Inrichten eenheid VTH 2011 
 

2011 is het oprichtingsjaar van de nieuwe werkeenheid VTH. Op 1 maart 2011 hebben GS 

het principebesluit genomen om onder andere een VTH-eenheid in te richten als onderdeel 

van de afdeling MO. Deze is per 1 september 2011 als onderdeel van de afdeling MO 

gestart. 

Een jaarverslag 2011 over (een deel van de) taken van de werkeenheid vraagt dan ook een 

hoofdstuk over de eerste 4 maanden VTH. 

 

Voor het principebesluit zijn de missie, visie en doelen van de werkeenheid VTH benoemd. 

 

Missie 

 

 

 

 

 

 

Visie 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten aanzien van de gestelde doelen zijn de ontwikkelingen in 2011 als volgt: 

1. De uitvoering van de vergunningverlening en handhaving is in 2011 gewoon 

doorgegaan. Besloten is om de ISO certificering voor de WABO vergunningverlening 

en handhaving te verbreden naar het gehele werkgebied van VTH. Naar verwachting 

zal in de zomer van 2012 dit gerealiseerd zijn. 

2. De positie van de Front Office wordt versterkt. Het project dat hier toe moet leiden is 

eind 2011 gestart. Ook is gestart met een analyse van de ‘knip’ VTH uitvoering/ 

beleidsafdelingen. Samen met ROM&N wordt gewerkt aan een kader waarbinnen 

bepaald kan worden hoe de verantwoordelijkheden liggen. Dit kader is tevens 

noodzakelijk voor de taakverdeling straks tussen de RUD (uitvoering) en 

opdrachtgever (beleid). 

De VTH heeft als missie om de (milieu)kwaliteit van de Drentse leefomgeving te borgen door in 

goede verbinding met beleid vergunningen/ontheffingen te maken en toezicht te houden op en 

handhaven van alle regels op het terrein van de leefomgeving. 

De afdeling fungeert, binnen de beperkingen die een relatief kleine VTH eenheid met zich 

meebrengt, als een professioneel expertisecentrum op het gebied van VTH-taken. Zowel wat 

betreft processen en bedrijfsvoering als wat betreft de inhoudelijke expertise. Er is een optimaal 

relatiebeheer met zowel de klant (bedrijven/burger) als met de moederorganisatie/ toekomstig 

opdrachtgever (andere afdelingen provincie) 

De doelen worden afgeleid van de missie en visie. De VTH-eenheid heeft voorlopig de volgende 

doelen geformuleerd:  

1. tijdig leveren van hoogwaardige besluiten (zowel vergunning als handhaving) op basis van 

gecertificeerde werkprocessen ter bescherming van de leefomgevingkwaliteit 

2. relatie-/accountbeheer werkt optimaal. Zowel vanuit de VTH als vanuit beleid en 

ondersteuning 

3. Medewerkers zijn qua inhoud en vaardigheden verder geprofessionaliseerd zodat een 

soepele overgang naar een professionele RUD mogelijk is    
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3. In een ‘vlootschouw’ is gekeken in hoeverre de medewerkers voldoen aan de 

kwaliteitseisen van KPMG. Met de medewerkers wordt begin 2012 in de IWP 

gesprekken besproken in hoeverre verschillen tussen de kwalificatie en de 

kwaliteitseisen ‘opgelost’ kunnen worden. Te denken valt aan (korte) opleidingen, 

ervaringscertificaten e.d.  Dit om én als organisatie te kunnen voldoen aan de 

kwaliteitscriteria én om de medewerkers goed gekwalificeerd over te laten gaan naar 

een RUD. 

   

Medio december is door de medewerkers VTH een eerste evaluatie gehouden over de 

nieuwe werkeenheid VTH. Hieraan hebben 57 medewerkers meegedaan. Deze heeft tot de 

volgende opmerkingen vanuit de groep medewerkers die de enquête hebben uitgezet geleid: 

• Het flex-concept werkt voor de meesten positief 

• VTH is aardig op weg 

• Meer aandacht voor beleid en inhoud i.p.v. het proces 

• Stimuleer de werkoverleggen 

• Briefings: meer inhoud i.p.v. processueel 

• AMT: toon je agenda’s en verslagen 

• De binding tussen medewerkers ontstaat door de inhoud en niet door processen 

• Ga meningsverschillen niet uit de weg. Zoek ze op en los ze op via discussie. 

• Verduidelijk de rol en de plaats van de 3 teams 

De enquête leverde, hoewel nog kort na de invoering van de nieuwe werkeenheid, een 

positief kritische inbreng voor het afdelingswerkplan voor 2012. 

 

De eenheid VTH is mede opgericht ter voorbereiding op de vorming van een RUD in 

Drenthe. Bij de oprichting was nog niet bekend wat het takenpakket van die RUD zou 

worden.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 2011 
 

 

Conclusies 

 

1. Door niet ingevulde vacatures, door een extra inspanning om de gevolgen van het 

activiteitenbesluit in kaart te brengen, door enkele arbeidsintensieve repressieve 

trajecten en door ziekte heeft de voortgang van het regulier preventief toezicht in de 

industriële sector enigszins onder druk gestaan. Dit deel is voor 85% uitgevoerd. 
2. De hercontroles bij de bedrijven zijn opnieuw vooral noodzakelijk geweest in de 

afvalverwerkende branches en meer dan anders in de sterk geluidsgerelateerde 

activiteiten. Het accent van de overtredingen lag op de opslag van afvalstoffen en 

gevaarlijke stoffen en op bodembeschermende maatregelen. 

3. Het aantal bodemsaneringslocaties waar handhaving op toeziet is dankzij de 

inspanning om oude gevallen af te ronden en de administratieve afwikkeling te 

verbeteren gedaald ten opzichte van 2010. Na deze afname is een nieuw evenwicht 

ontstaan tussen de aanwas met nieuwe gevallen en de afgeronde saneringen.  

4. Bij de overige disciplines is het toezicht min of meer volgens de planning verlopen. 

5. De werkprocessen zijn doorgelicht en waar mogelijk generiek gemaakt in verband 

met Drenthe Digitaal, af te ronden in de zomer van 2012. 

6. Bij de samenwerking Handhaving Drenthe is ervaren dat bij meerdere partners de 

behoefte ontstaat om de samenwerking vorm te geven op regionale schaal om 

daarmee hun toekomstige wens voor de wijze waarop een RUD wordt ingericht te 

bevestigen. 

7. In 2011 is capaciteit ingezet voor de totstandkoming van de nieuwe eenheid VTH 

zodat een soepele overgang naar de nieuw te vormen RUD wordt vereenvoudigd. 

Hierbij is ook aandacht besteed aan het voor de RUD vereiste kwaliteitsniveau van 

medewerkers en processen. Zo nodig is een opleiding gevolgd.  

 
 

Aanbevelingen 

 

1. Zo nodig extra capaciteit inzetten om het reguliere preventieve Wabo-toezicht 

volgens de planning uit te voeren. Hierbij kan worden gezocht naar mogelijkheden in 

combinatie met toekomstige RUD-partners. 

2. Extra inzet plegen op het naleefgedrag van bedrijven in de afvalverwerkende 

branches. 

3. Verder werken aan het bereiken van het voor de RUD vereiste kwaliteitsniveau van 

medewerkers door het faciliteren van benodigde aanvullende opleidingen. 

 




