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Inleiding 
Voor u ligt de producten- en dienstencatalogus (PDC) van de RUD Utrecht. De PDC kan worden gezien 
als de menukaart van de RUD Utrecht en geeft inzicht in welke producten en diensten er (kunnen) 
worden geleverd en wat hieronder wordt verstaan. De PDC vormt de basis voor de afspraken die 
worden gemaakt in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De PDC wordt elk jaar herzien en in het 
algemeen bestuur vastgesteld. Wanneer er specifieke wensen zijn vanuit de opdrachtgever, kunnen 
deze worden afgenomen via aparte afspraken naast de DVO; ofwel in de vorm van een aanvullende 
opdracht (een extra afname van nieuwe- of bestaande producten en diensten) ofwel een project (een 
aanpak die niet door de bestaande producten en diensten kan worden ingevuld). 
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1. Toelichting systematiek PDC 
 

1.1 Thema’s, producten en deelproducten 
De PDC is opgebouwd uit de verschillende thema’s. Meestal is een uit te voeren wetgeving een thema, 
echter zijn er ook enkele algemene thema’s. De thema’s zijn bedoeld om activiteiten met een 
soortgelijk doel aan elkaar te bundelen. Onder de thema’s vindt u een nadere omschrijving van het 
werkveld, het uitvoeringskader, de relatie met het Strategische beleidsdoel, het beoogde resultaat en 
welke instrumenten we inzetten.  
 
Onderaan het overzicht staan vervolgens de deelproducten opgesomd met de productcodes, waarop 
medewerkers tijdschrijven. 
 
 

 
 
 
 
 

1.2 Kentallen 
Bij de producten en diensten zijn in veel gevallen een aantal uren opgenomen. Dit zijn de kentallen. 
Kentallen zijn de geschatte gemiddelde aantallen uren voor een product of dienst. Voor een aantal 
producten en diensten is dit niet gedaan. De reden hiervoor is dat deze producten óf te divers qua 
karakter en urenbesteding zijn (zoals milieuklachten, advies of juridische producten) of dat deze 
producten nog te nieuw zijn (nog geen of weinig ervaringscijfers).  

 
1.3 Complexe dossiers en overschrijding kentallen 

Er zijn zaken (producten) waarbij zich calamiteiten voordoen of die complexer van aard zijn dan van 
tevoren kon worden ingeschat. De reguliere productbeschrijving van die zaak (product)  sluit dan niet 
meer aan bij de reeds uitgevoerde - en uit te voeren werkzaamheden. Zodra de uitvoerder dit 
constateert, kunnen tussentijds afspraken worden gemaakt en kan dit worden geoormerkt als 
‘complex dossier’. Dit product kan alleen in onderling overleg met de RUD Utrecht worden afgenomen. 
Daarnaast kunnen er gedurende het jaar onverwachte ontwikkelingen zijn, zoals politieke 
gevoeligheden of extra complexiteiten, waardoor het kental voor het product wordt overschreden. Om 
transparant te maken welke dossiers dit betreft worden de producten waarbij het kental met 150% en 
minimaal 16 uur wordt overschreden, besproken met de opdrachtgever. Daar waar gewenst kunnen 
aparte afspraken over het vervolg van het werk worden gemaakt, waarvoor dan ook een aparte 
financiële afspraak wordt gemaakt.  
 
 
  

«Wetgevingonderwerp»  
«nummer»  Bevoegd gezag: «Bevoegd_gezag»       Cluster RUD: «Cluster» 
Omschrijving werkveld «Beschrijving_onderwerp» 

 
 

Uitvoeringskader «uitvoeringskaders» 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

«relatie_VTH_Beleid» 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

«instrumenten» 
 
«Vorm_instrument» 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
«Doelstellingen» 
 
Beoogd resultaat: 
«beoogd_resultaat»  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

«Monitoringsindicatoren» 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “«Wetgevingonderwerp»” 
uitvoert. 
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2. VTH - instrumenten 
 
De RUD Utrecht voert vergunningverlening, toezicht en handhaving uit op basis van de door de opdrachtgevers 
vastgestelde uitvoeringskaders. Daarin is vastgelegd welke keuzes zijn gemaakt voor de uitvoering op basis van 
risicoanalyses en prioriteitstellingen. Dit is vaak gedaan per wetgeving of werkveld.  
 
De keuzes bestaan uit een mix van instrumenten.  De RUD Utrecht voert namens haar opdrachtgevers de 
volgende instrumenten uit: 
 

• Meldingsafhandeling 
• Beschikkingen 
• Toezicht 
• Handhaving 
• Technische advisering 
• Data en digitale ondersteuning 
• Klachtafhandeling 

 
In dit hoofdstuk staan de instrumenten en hun verschijningsvormen nader toegelicht.  
 
 

2.1 Meldingsafhandeling 
 
Onder een meldingsafhandeling verstaan we; “een juridisch correcte en eenduidige beoordeling van een melding 
die getoetst is aan de eisen van de wettelijke kaders”. Vormen van de verschillende meldingsafhandelingen die 
die RUD verzorgd zijn: 
 

• Melding Activiteitenbesluit  
• Melding Besluit lozen buiten inrichtingen 
• Melding (kennisgeving) Besluit mobiel breken 
• Melding PMV grondwaterbeschermingsgebieden 
• Vuurwerkmelding 
• Behandeling BUS-melding Wet bodembescherming 
• Behandeling asbestsloopmelding 
• Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit 
• Behandeling melding Waterwet 

 

Cursief: extra activiteiten indien provincie het bevoegde gezag is. 

 
Melding Activiteitenbesluit 
Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor verschillende activiteiten en bedrijfstakken. Wie een 
activiteit wil ondernemen of een verandering wil aanbrengen in zijn (bedrijfs)activiteiten, moet dit melden. De 
RUD beoordeelt de melding op juistheid en volledigheid en mogelijke consequenties voor het milieu. Daaruit kan 
eventueel de noodzaak blijken om maatwerkvoorschriften op te leggen. 
 
In een vroeg stadium wordt beoordeeld of er besparingsmogelijkheden aanwezig zijn. Binnen een redelijke 
termijn (in de regel vier weken) na ontvangst van de melding kunnen aanvullende gegevens worden opgevraagd 
(bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek).  
 
Bezwaar en beroep tegen de uitkomst van de behandeling van de melding is niet mogelijk. 
 
Het behandelen van de melding omvat: 
• beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; 
• inhoudelijk beoordelen van de melding; o.a. bepalen of maatwerkvoorschriften opgelegd moeten worden; 
• indien nodig verzoek om aanvullende gegevens; 
• handhaafbaarheidstoets (veelal beperkt tot afstemming); 
• eventueel bij besluit voor aanleveren nader onderzoek (geluid, bodem, geur); 
• schriftelijk informeren van de melder;  
• opstellen concept publicatietekst; 
• publiceren van de ontvangst van de melding; 
• afhankelijk van aard en omvang van de melding uitvoeren van controlebezoek bij de inrichting; 
• bijwerken van de registratie(s); 
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Melding Besluit lozen buiten inrichtingen 
 
Het betreffen hier meldingen van lozingen buiten inrichtingen gelijk aan of kleiner dan 5 m3 per uur en gedurende 
maximaal acht weken en lozingen vanuit bodemsaneringen, beide op het riool. Ook voor het behandelen van 
melding gevelreiniging wordt dezelfde procedure gevolgd. Na behandeling van de melding is duidelijk of voor de 
lozing een maatwerkvoorschrift nodig is, zoals bij lozing vanuit een bodemsanering. 
Het betreft tevens meldingen van lozingen van afvalwater op of in de bodem ten behoeve van bijvoorbeeld 
grondwaterbemalingen of septic tanks of van koude/warmte ten behoeve van gesloten bodemenergiesystemen.  
Het behandelen van de melding omvat het: 
• beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; 
• inhoudelijk beoordelen van de melding; 
• indien nodig verzoek om aanvullende gegevens; 
• schriftelijk informeren van de melder; 
• opstellen concept publicatietekst; 
• publiceren van de ontvangst van de melding; 
• bijwerken van de registratie(s). 
 
Cursief: extra activiteiten indien provincie het bevoegde gezag is. 
 
Melding (kennisgeving) Besluit mobiel breken 
 
Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval omvat landelijke, uniforme regels en voorschriften voor het breken 
van bouw- en sloopafval (puin) met mobiele installaties die tijdelijk (niet langer dan drie maanden) worden 
geplaatst op bouw- en slooplocaties en binnen inrichtingen (voor zover de omgevingsvergunning niet daarin 
voorziet). 
Bedrijven moeten minimaal vijftien werkdagen vóór de start van de werkzaamheden een kennisgeving over de 
voorgenomen activiteit sturen aan het bevoegd gezag.  
De behandeling van de kennisgeving omvat het: 
• beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; 
• inhoudelijk beoordelen van de melding; 
• indien nodig verzoek om aanvullende gegevens; 
• schriftelijk informeren van de melder; 
• opstellen concept publicatietekst; 
• publiceren van de ontvangst van de melding; 
• bijwerken van de registratie(s). 
 
Cursief: extra activiteiten indien provincie het bevoegde gezag is. 
 
Melding PMV grondwaterbeschermingsgebieden 
Het betreft een melding van activiteiten die in PMV zijn aangewezen als standaard activiteiten die onder de 
algemene regels (standaard voorschriften) van PMV vallen. 
Het behandelen van de melding omvat het: 
•  beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; 
• inhoudelijk beoordelen van de melding (incl. bijlagen, rapporten etc.);   
• indien nodig en toegestaan binnen de wet- en regelgeving kan een verzoek worden gedaan om aanvullende 

gegevens; 
• schriftelijk informeren van de melder;  
• administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht en het bijwerken van de registratie(s) 

zodanig dat het dossier volledig is en status en/of vervolgacties duidelijk zijn. 
 
Indien een melding voldoet aan de wet- en regelgeving, kan binnen de in de wet- en regelgeving genoemde 
termijn gestart worden met de activiteit. 
 
Indien niet voldaan wordt aan de wet en regelgeving kan: 
• de melding worden afgekeurd en kan niet binnen gestelde termijn worden gestart met de activiteit. Er dient 

een nieuwe melding ingediend te worden. Dit zal worden behandeld als een nieuw product; 
• de melding worden afgekeurd en kan niet binnen gestelde termijn worden gestart met de activiteit. Het 

betreft een vergunningplichtige activiteit; 
• indien mogelijk de melding onder voorwaarden worden goedgekeurd als de wet- en regelgeving dit toestaat 

en kunnen maatwerkvoorschriften opgelegd worden. 
 
Bezwaar en beroep tegen de uitkomst van de behandeling van de melding is niet mogelijk. 
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Vuurwerkmelding 
Op grond van het Vuurwerkbesluit dient een vuurwerkbeziger, naast een landelijk geldende 
toepassingsvergunning, voor elk evenement apart toestemming te hebben of een melding te doen. Voor het tot 
ontbranding brengen van ten hoogste twintig kilogram theatervuurwerk of ten hoogste tweehonderd kilogram 
consumentenvuurwerk kan worden volstaan met een melding. Een melding dient tenminste twee weken voor het 
evenement ingediend te worden bij het bevoegd gezag en wordt dan beoordeeld (productvariant R10.1).  
Tevens dient eenieder een toestemming te hebben voor de opslag van vuurwerk, dan wel daarvan melding te 
doen. Dit wordt als apart deelproduct benoemd. Voor opslag van consumentenvuurwerk tot ten hoogste 10.000 
kilogram kan worden volstaan met een melding welke wordt beoordeeld (productvariant R10.2). 
Het behandelen van de melding omvat bij beide productvarianten het: 
• beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; 
• inhoudelijk beoordelen van de melding; 
• indien nodig verzoek om aanvullende gegevens; 
• schriftelijk informeren van de melder; 
• bezoeken van de locatie om te kijken of aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan (eventueel); 
• informeren en zo nodig samen optrekken met veiligheidsregio/brandweer; 
• opstellen concept publicatietekst; 
• publiceren van de ontvangst van de melding; 
• opstellen en verzenden van de reactie; 
• bijwerken van de registratie(s). 
 
Cursief: extra activiteiten indien provincie het bevoegde gezag is. 
 
 
Behandeling BUS-melding Wet bodembescherming 
Een BUS-melding betreft een eenvoudig en uniform saneringsplan dat getoetst dient te worden aan de wet en 
regelgeving. De toets vindt op hoofdlijnen plaats, waarbij wordt gekeken of de vereiste bijlagen zijn bijgevoegd, 
of de rapporten1 voldoen aan Kwalibo (erkend bodemintermediairs) en of de aangegeven terug-saneerwaarden 
correct zijn. 
 
In de ontvangstbevestiging staat een instemming op de melding, tenzij binnen de termijn door ons om 
aanvullende informatie wordt verzocht of als de melding wordt afgekeurd.  
Alle meldingen worden geregistreerd in het BIS (Squit Bodem) en technisch inhoudelijke velden worden ingevuld. 
Verontreinigingsinformatie uit het BIS kan geografisch ontsloten worden (t.b.v. landelijk bodemloket). 
Indien niet voldaan wordt aan de wet en regelgeving, wordt de BUS-melding afgekeurd. De saneerder wordt 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en kan niet binnen gestelde termijn starten met de sanering. Er dient 
een nieuwe BUS-melding ingediend te worden. Deze zal worden behandeld als een nieuw product. 
 
Bezwaar en beroep tegen de uitkomst van de behandeling van de BUS-melding is niet mogelijk. Maar wel tegen 
het besluit op de evaluatie. 
 
 
Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit 
Een melding betreft een aangekondigde activiteit welke getoetst dient te worden aan de wet en regelgeving (ook 
van toepassing bij saneringslocaties met een saneringsplan). 
Het behandelen van de melding omvat het: 
• beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding; 
• inhoudelijk beoordelen van de melding (incl. bijlagen, rapporten etc.); o.a.  
• indien nodig en toegestaan binnen de wet- en regelgeving kan een verzoek worden gedaan om aanvullende 

gegevens; 
• eventueel publiceren van de ontvangst van de melding; 
• administratief afhandelen, waaronder het plannen van het toezicht en het Bijwerken van de registratie(s) 

zodanig dat dossier volledig is en status en/of vervolgacties duidelijk zijn. 
 

Indien een melding voldoet aan de wet- en regelgeving, kan binnen de in de wet- en regelgeving genoemde 
termijn gestart worden met de activiteit. 
In het geval een melding wordt afgekeurd, dan is daarbij het product afgesloten. 
Indien niet voldaan wordt aan de wet en regelgeving kan: 
• de melding worden afgekeurd en kan niet binnen gestelde termijn worden gestart met de activiteit. Er dient 

een nieuwe melding ingediend te worden; 
• de melding worden afgekeurd en kan niet binnen gestelde termijn worden gestart met de activiteit. Het 

betreft een vergunningplichtige activiteit. 
 
Bezwaar en beroep tegen de uitkomst van de behandeling van de melding is niet mogelijk. 
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Behandeling melding Waterwet 
Een melding betreft een aangekondigde activiteit welke getoetst dient te worden aan de wet en regelgeving.  
Het behandelen van de melding omvat het: 
• beoordelen op volledigheid melding en indien nodig: verzoek om de melding volledig te maken; 
• inhoudelijke beoordeling van de melding; 
• afstemmen met toezichthouder; 
• schriftelijk informeren van de melder; 
• bijwerken registratie. 
 
Indien niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving, wordt de melding afgekeurd. Een melding wordt 
afgekeurd op de volgende gronden: 
• melding blijft onvolledig; 
• de activiteit is vergunningsplichtig; 
• op de beoogde locatie is bodemenergie niet toegestaan. 
 
Bezwaar en beroep tegen de uitkomst van de behandeling van de melding is niet mogelijk. 
 

2.2 Beschikkingen 
 
Onder een beschikking verstaan we "een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van het 
afwijzen van een aanvraag daarvan". Vormen van beschikkingen die de RUD Utrecht afgeeft zijn: 
 

• Vergunningen 
• Beschikkingen Wbb 
• Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
• Maatwerkvoorschriften 
• Gelijkwaardigheidsbesluit 
• Ontheffingen 
• Intrekkingen 

 
 
Vergunningen 
Voor een beschikking waarbij een bepaalde handeling wordt toegestaan, wordt de term "vergunning" gebruikt. 
Een vergunning is daardoor een gemotiveerde toestemming of weigering voor een gewenste specifieke activiteit 
op een specifieke locatie. Behandelen van aanvragen om een vergunning kan de volgende activiteiten bevatten: 

• toetsen van de aanvraag, onder meer op volledigheid/ ontvankelijkheid/ mogelijk andere verplichtingen; 
• procedurele behandeling van aanvragen o.a. verlengen beslistermijn, verzoek om aanvullende gegevens, 

etc.; 
• publiceren aanvraag (in overleg met de opdrachtgever kan publicatie plaatsvinden); 
• toetsen aan het bestemmingsplan; 
• inwinnen van adviezen (bodem, geluid, lucht, etc.); 
• opstellen van een ontwerpbesluit (bij uitgebreide procedure); 
• handhaafbaarheidstoets (veelal beperkt tot afstemming); 
• opstellen voorstel publicatietekst voor het ontwerpbesluit; 
• concept legesheffing opstellen; 
• behandelen van zienswijzen (bij uitgebreide procedure); 
• opstellen van het definitieve besluit; 
• opstellen voorstel publicatietekst voor het besluit; 
• publiceren van het besluit; 
• bijwerken van de registratie(s); 
• indien de aanvraag van de omgevingsvergunning ook BRIKS-onderdelen betreft dan wordt op deze 

onderdelen advies gevraagd aan de gemeente waar de inrichting gelegen is. Dit advies wordt in het 
(ontwerp) besluit opgenomen; 

Cursief: extra activiteiten indien de provincie het bevoegde gezag is. 
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Beschikkingen Wet bodembescherming 
Degene die voornemens is de bodem te saneren of handelingen wil verrichten ten gevolge waarvan de 
verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, doet van dat voornemen melding bij GS, gemeente 
Amersfoort of gemeente Utrecht. 
 
Op grond van de Wbb kunnen meerdere beschikkingen worden genomen. Grofweg zijn dit beschikking op Nader 
onderzoek, beschikking op saneringsplan en beschikking op evaluatieverslag. 
 
Het behandelen van de melding Wbb omvat het: 
• toetsen van de aanvraag, onder meer op volledigheid/ ontvankelijkheid; 
• procedurele behandeling van aanvragen o.a. verlengen beslistermijn, verzoek om aanvullende gegevens, 
etc.; 
• publiceren aanvraag (in overleg met de opdrachtgever kan publicatie plaatsvinden); 
• opstellen van een ontwerpbesluit (bij uitgebreide procedure); 
• collegiale toets en juridische toets; 
• opstellen voorstel publicatietekst voor het ontwerpbesluit; 
• behandelen van zienswijzen (bij uitgebreide procedure); 
• opstellen van het definitieve besluit; 
• opstellen voorstel publicatietekst voor het besluit; 
• publiceren van het besluit; 
• bijwerken van de registratie(s). 
 
 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 
De OBM is een gemotiveerde toestemming of weigering voor een gewenste specifieke activiteit op een specifieke 
locatie. Het bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden (artikel 5.13a Besluit omgevingsrecht).  
Behandeling van aanvragen OBM omvat: 

• het uitvoeren van dossieronderzoek. 
• beoordeling van de aanvraag op juistheid en volledigheid. 
• publiceren van de aanvraag (in overleg met de opdrachtgever kan publicatie plaatsvinden); 
• eventueel advies aanvullingen. 
• opstellen omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
• indien noodzakelijk adviezen van (externe) deskundigen. 
• handhaafbaarheidstoets (veelal beperkt tot afstemming); 
• indien van toepassing (adviseren bij) behandeling van bezwaren en schorsing/beroep; 
• opstellen voorstel publicatietekst voor het besluit; 
• publiceren van het besluit; 
• bijwerken van de registratie(s). 

 
 
Maatwerkvoorschriften 
Een maatwerkvoorschrift is concrete, op de situatie toegesneden, doelmatige oplossing in die gevallen waar de 
‘standaard’ voorschriften van de algemene regels niet passend zijn. Het Activiteitenbesluit en andere AMvB’s 
geven het bevoegd gezag de mogelijkheid om nadere voorschriften op te leggen: maatwerkvoorschriften. Van de 
mogelijkheid om maatwerkvoorschriften op te leggen wordt in een situatie waar dat wenselijk is, gebruik 
gemaakt. Met een maatwerkvoorschrift kan zowel een strengere als een soepelere norm worden opgelegd. 
Maatwerkvoorschriften kunnen langs ambtelijke weg of op verzoek van derden zoals de inrichting-houder worden 
opgesteld. 
Er kan ook een maatwerkbesluit voor een indirecte lozing worden opgelegd, hiervan is sprake n.a.v. een melding 
van een lozing van (schoon) water op de (bedrijfs)riolering groter dan 5 m3 per uur en/of een duur van meer dan 
acht weken of indien een gesloten bodemenergie-systeem buiten een inrichting grondwater onttrekt en loost. 
Het opleggen van maatwerkvoorschriften omvat: 

• beoordeling aanvraag op volledigheid en juistheid; 
• zorgvuldige en evenredige belangenafweging voorbereiden; 
• het aankondigen van het voornemen deze op te leggen; 
• zo nodig advies inwinnen bij (externe) deskundigen; 
• handhaafbaarheidstoets (veelal beperkt tot afstemming); 
• opstellen (ontwerp)besluit; 
• publiceren (ontwerp)besluit; 
• behandelen evt. zienswijzen; 
• het onder deugdelijke motivering opleggen van maatwerkvoorschriften; 
• het beoordelen van aangeleverde gegevens (zoals een geluidsrapport of andere rapportages); 
• bijwerken van de registratie(s). 

Cursief: extra activiteiten indien de provincie het bevoegde gezag is. 
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Gelijkwaardigheidsbesluit 
Een gelijkwaardigheidsbesluit is een besluit over de vraag of andere maatregelen gelijkwaardig zijn aan de 
verplichte maatregelen uit het Activiteitenbesluit betreffende het uitvoeren van activiteiten die een belasting voor 
het milieu kunnen vormen. Het is een onderbouwde toestemming of afwijzing van de aanvraag om een 
gelijkwaardige voorziening zodat het bedrijf weet met welke alternatieve maatregelen het kan voldoen aan de 
gestelde eisen zodat het hinder en schade aan het milieu kan voorkomen. 
 
De gelijkwaardigheidstoets van het bevoegd gezag omvat het: 

• beoordelen van de aanvraag gelijkwaardigheidstoets; 
• inwinnen van intern advies (bodem, geluid, externe veiligheid, etc.); 
• eventueel inwinnen van advies bij werkgroep gelijkwaardige beoordeling; 
• bij instemming maatregel: opstellen van het besluit 
• bij afwijzing maatregel: opstellen van het voornemen tot besluit, het gelegenheid bieden tot het 

indienen van een zienswijze en de technische en juridische afhandeling van de zienswijze; 
• opstellen van het besluit; 
• opstellen voorstel publicatietekst voor het besluit; 
• publiceren van het besluit; 
• bijwerken van de registraties(s). 
 

Cursief: extra activiteiten indien de provincie het bevoegde gezag is. 
 
 
Ontheffingen 
Voor een beschikking waarbij in een individueel geval een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt 
gemaakt, wordt de term "ontheffing" gebruikt. 
 
 
Intrekkingen  
Intrekking van een besluit of intrekking van een vergunning door de overheid is, in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden, mogelijk. Maar er dient wel een goede grond voor intrekking van een vergunning te zijn. Ook 
kan de een bestuursorgaan een besluit gedeeltelijk intrekken. Over het algemeen kan intrekking van besluit als 
volgt ingedeeld worden: 

• verandering van omstandigheden van de gebruiker c.q. begunstigde van het besluit of vergunning (bijv. 
bij toepassing Wet Bibob) 

• verandering van inzicht beleid of rechtspraak 
• intrekking van onjuist besluit 
• intrekking als sanctie. 

2.3 Toezicht 
Toezicht is er om toe te zien op de naleving van wet- en regelgeving. Er zijn diverse vormen waarop de RUD 
Utrecht het toezicht vormgeeft: 
 

• Administratieve controles 
• Fysieke controles 
• Gebiedscontroles 
• Systeemtoezicht 
• Projectmatig toezicht 
• Signaaltoezicht 
• Ketentoezicht 

 
 
Administratieve controles 
Administratief toezicht is het inspecteren van administratieve processen en meet- en registratieplicht op basis van 
wet- en regelgeving ten aanzien van de afvoer van (gevaarlijk) afval, emissie naar lucht, bodem, water, geluid, 
energiebeheer, veiligheid, keuringen. Dit wordt ook bureauonderzoek genoemd. Een voorbeeld van een 
administratieve controle is het toezicht op basis van luchtfoto’s of het beoordelen van een rapportage. 
 
Het uitvoeren van toezicht kan bestaan uit de volgende stappen: 
• voorbereiding; 
• binnen halen of ontvangen van rapportage; 
• inwinnen van advies (bodem, geluid, juridisch, enz.); 
• beoordelen van rapportages/meldingen; 
• een bezoek aan het bedrijf ter controle van de administratie; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_Bibob
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• afstemmen met (handhavings)partners (eventueel); 
• opstellen van de controlerapportage; 
• verzenden van een bevestigingsbrief of –rapportage; 
• bijwerken van de registratie(s). 
 
en indien noodzakelijk handhaving met gebruikmaking van alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke middelen: 
 
• uitvoeren van hercontrole(s); 
• inzetten juridische correcte bestuursrechtelijke en -/of strafrechtelijke sancties passend bij bevindingen; 
uitvoeren controle op naleving na verstrijken van de begunstigingstermijn. 
 
 
Fysieke controles 
Fysieke controles is het fysiek aanwezig zijn op de locatie om de regelnaleving te controleren. De controle vindt 
zowel planmatig plaats, op basis van een vooraf opgesteld toezichtsprogramma (bijvoorbeeld periodieke 
milieucontroles), als incidenteel indien daar een andere aanleiding is (bijvoorbeeld controle n.a.v. 
klachten/verzoek handhaving/calamiteit of opleveringscontrole naar aanleiding van een melding). Deze controles 
worden uitgevoerd overeenkomstig de landelijke handhavingsstrategie. 
 
Het uitvoeren van toezicht kan de volgende stappen bevatten: 
• voorbereiding; 
• uitvoeren van een fysiek controlebezoek; 
• inwinnen van advies (bodem, geluid, juridisch, enz.); 
• inwinnen van een legalisatie onderzoek; 
• beoordelen van rapportages; 
• afstemmen met (handhavings)partners (eventueel); 
• opstellen van de controlerapportage; 
• verzenden van een bezoekbevestigingsbrief of –rapportage; 
• bijwerken van de registratie(s). 
 
en indien noodzakelijk handhaving met gebruikmaking van alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke middelen: 
• uitvoeren van hercontrole(s); 
• inzetten van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhavingsmiddelen passend bij bevindingen; 
• uitvoeren dwangsomcontrole op naleving na verstrijken van de begunstigingstermijn. 
 
 
Gebiedscontroles 
Gebiedscontroles zijn een vorm van surveillance. Op zijn route door het gebied kan de toezichthouder niet-
gemelde situaties tegenkomen en situaties waarin niet conform de melding/vergunning gehandeld wordt. De 
daarvoor verantwoordelijken worden daarop aangesproken en (later) aangeschreven. Dit vrije veldtoezicht is een 
essentieel instrument om illegale situaties op te sporen.  
Voor de volgende onderdelen worden gebiedscontroles uitgevoerd: 
• Wet bodembescherming; op grondverzet en saneringen. 
• Verordening natuur en landschap; op reclameborden in het buitengebied, storten, dempen en ophogen, 

woonschepen en vaartuigen en kleine landschapselementen. 
• Wet natuurbeheer; op gebiedsbescherming, soortenbescherming, houtopstanden en openstellingsregel in het 

buitengebied. 
• Provinciale milieuverordening; op grondwaterbeschermingsgebieden, waterwingebieden en stiltegebieden. 
• Wet milieubeheer; Geluidsronde horeca. 
• Wet milieubeheer; Afvalwaterlozing bij bedrijven. 
• Gebiedscontrole milieuvlucht. 
• Wet milieubeheer; Transportcontrole. 
• Zwemwater; op potentiële zwemplassen. 

 
Systeemtoezicht 
Systeemtoezicht of systeemgericht toezicht is het toezicht door de overheid dat gebruikmaakt van zelfregulerende 
systemen binnen organisaties of branches. 
 
Systeemtoezicht is een benadering van de onder toezicht staande waarbij in het toezicht gebruik wordt gemaakt 
van de eigen activiteiten van deze onder toezicht staande die gericht zijn op het systematisch vergroten van de 
eigen kwaliteit en regelnaleving. Het betreft al het toezicht waarbij de opzet, reikwijdte en werking van 
(kwaliteitssystemen en (bedrijfs)processen bij organisaties worden vastgesteld. Dit wordt gedaan door audit 
achtige onderzoeken met reality checks uit te voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de interne 
borgingssystemen binnen organisaties of sectoren. 
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Systeemtoezicht richt zich op de organisatie als geheel en op het bevorderen van de mate waarin de gewenste 
waarden bereikt kunnen worden. Door gebruik te maken van interne borgingssystemen is het waarschijnlijker dat 
de organisatie de doelstellingen op het terrein van kwaliteit en veiligheid bereikt die de toezichthouder belangrijk 
vindt. 
 
Deze toezichtvorm richt zich door middel van audits op de managementsystemen waarover vooral grote(re) 
bedrijven en instellingen beschikken. De auditors beoordelen de strategie, de procedures en de documentatie van 
te meten resultaten en van de interventies die het bedrijf heeft gepleegd bij afwijkingen, voorvallen, inbreuken en 
overtredingen. Daarbij wordt gesteund op eigen audits en audits door certificeerders, maar wordt het eigen 
oordeel toegevoegd. 
 
Projectmatig toezicht 
Toezicht kan projectmatig worden uitgevoerd uit het oogpunt van efficiency. Dit kan betrekking hebben op een 
branche, bepaalde wetgeving of een bepaald thema. In dat laatste geval wordt gewerkt volgens een opgesteld 
projectplan. Een voorbeeld daarvan is de thematische milieucontroles. De projecten in het kader van Generiek 
Toezicht zijn projectmatig, risico- en informatie gestuurd en outcomegericht. Veelal heeft het de 
verschijningsvorm van een themacontrole. 
 
Het uitvoeren van toezicht kan de volgende stappen bevatten: 

• voorbereiding; 
• uitvoeren van een fysiek controlebezoek; 
• inwinnen van advies; 
• beoordelen van rapportages; 
• afstemmen met (handhavings)partners (eventueel); 
• opstellen van de controlerapportage; 
• verzenden van een bezoekbevestigingsbrief of –rapportage; 
• bijwerken van de registratie(s). 

 
en indien noodzakelijk handhaving met gebruikmaking van alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke middelen: 

• uitvoeren van hercontrole(s); 
• inzetten van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke handhavingsmiddelen passend bij bevindingen; 
• uitvoeren controle op naleving na verstrijken van de begunstigingstermijn. 

 
 
 
Signaaltoezicht 
Signaalcontroles, waarbij toezichthouders in een bepaalde mate voor een andere instantie controleren en de 
bevindingen doorgeven, bijvoorbeeld voor de BRIKS-taken maar ook in de samenwerking met ketenpartners als 
inspectie SZW en de veiligheidsregio 
 
Ketentoezicht 
Ketentoezicht is het op elkaar afgestemde toezicht van één of meer toezichthoudende instanties op de naleving, 
de kwaliteit of de veiligheid van een handeling of zaak, dat zich uitstrekt tot alle partijen die achtereenvolgens 
betrokken zijn bij deze handeling of zaak. Ketentoezicht richt zich op processen waar verschillende organisaties 
als schakels in een keten bij betrokken zijn. Ketentoezicht krijgt in de praktijk vorm doordat de betrokken 
toezichthoudende instanties afspraken maken over de aanpak en deze vastleggen in vaste werkafspraken en/of 
een projectopzet. Op goederenstromen (afval, grond, asbest, dierlijke vetten, enzovoort) wordt ketentoezicht 
verricht op regionale of bovenregionale schaal. Toezichtbevindingen of klachten ten aanzien van individuele 
bedrijven kunnen aanleiding zijn om een ketenonderzoek op te starten. 

2.4 Handhaving 
 
De RUD heeft handhavers in dienst die erop toezien dat wetten en regels op het gebied van milieu (veiligheid, 
lucht, geluid, energie, bodem, natuur, water en landschap) worden nageleefd. Gebeurt dat niet, dan kunnen de 
handhavers van de RUD maatregelen nemen. Handhavers controleren de naleving van vergunningen, 
ontheffingen, goedgekeurde saneringsplannen en verbodsbepalingen. De controles vinden zowel aangekondigd 
als onaangekondigd plaats. Handhavers van de RUD waarschuwen overtreders in eerste instantie met een brief. 
Als de overtreding binnen de voorgeschreven termijn niet ongedaan is gemaakt, krijgen overtreders vervolgens 
een (concept) last onder dwangsom of bestuursdwang. Als de overtreding niet binnen een genoemde termijn 
ongedaan wordt gemaakt, moet er een geldbedrag worden betaald. Overtreders kunnen hier bezwaar tegen 
maken. Naast handhavers zijn er Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst van de RUD. Zij kunnen 
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boetes opleggen of een proces-verbaal opmaken. Vaak hebben handhavers te maken met bedrijven, maar ook 
burgers krijgen te maken met toezicht en handhaving. 
 
Als er een overtreding is geconstateerd, moet deze ongedaan gemaakt worden. De RUD baseert zich bij het 
doorlopen van het handhavingsproces op de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). Afhankelijk van het gedrag 
van de overtreder en de gevolgen ervan kan hoger op de ladder worden ingestapt. De RUD kan de volgende 
stappen zetten om de overtreder hiertoe te bewegen: 
 

• 1.Waarschuwingsbrief 
Bij een overtreding krijgt de overtreder een waarschuwingsbrief. De overtreder krijgt de kans om de overtreding 
binnen een termijn ongedaan te maken zonder verdere consequenties. Deze termijn staat in de brief en verschilt 
per situatie. Bij ernstige overtredingen krijgt de overtreder geen waarschuwing, maar meteen een voornemen. 
 

• 2.Her-controle 
Als de termijn uit de waarschuwingsbrief is verstreken, controleren we of de overtreding ongedaan is gemaakt. 
Als dat zo is dan eindigt hier het handhavingstraject. 
 

• 3.Voornemen 
Bestaat de overtreding na de termijn uit de waarschuwingsbrief nog steeds, dan krijgt de overtreder een 
voornemen. Dit is een concept van een besluit dat we opleggen als de overtreding blijft bestaan. Dit besluit kan 
een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang zijn. De overtreder kan een zienswijze indienen tegen 
een voornemen. Een last onder dwangsom betekent dat u een geldbedrag moet betalen zolang de overtreding na 
een bepaalde termijn blijft bestaan. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie. Hoe langer de 
overtreding blijft bestaan, hoe hoger het geldbedrag. Hier is wel een maximum aan verbonden. Een last onder 
bestuursdwang betekent dat de RUD, na het verstrijken van een termijn, de overtreding op kosten van de 
overtreder ongedaan maakt. Deze termijn staat in de brief en verschilt per situatie. 
 

• 4.Controle na voornemen 
Als de termijn uit het voornemen is verstreken, wordt in sommige gevallen nogmaals gecontroleerd of de 
overtreding ongedaan is gemaakt. Is dat het geval, dan eindigt hier het handhavingstraject. Vaak legt de RUD 
zonder extra controle een last onder dwangsom op. Dit kan de overtreder voorkomen door de overtreding binnen 
de termijn ongedaan te maken, en dit aan de RUD te melden. 
 

• 5.Definitieve last onder dwangsom of last onder bestuursdwang 
 Vervolgens wordt een definitieve last opgelegd. Hierin zal de RUD ingaan op uw zienswijze, als de overtreder die 
heeft ingediend. Soms zal de RUD dan geen definitief besluit opleggen. In de definitieve last staat een termijn 
opgenomen waarbinnen u de overtreding ongedaan gemaakt moet hebben. Deze termijn staat in de brief en 
verschilt per situatie. De overtreder kan bezwaar maken tegen het besluit. Dit wordt in de brief uitgelegd. 
 

• 6.Invorderingsbesluit 
Bestaat de overtreding na de begunstigingstermijn uit de last onder dwangsom nog steeds, dan wordt de 
dwangsom ingevorderd. Dit betekent dat de overtreder het geldbedrag uit de last onder dwangsom moet betalen. 
Bij een last onder bestuursdwang wordt na afloop van de begunstigingstermijn de overtreding door de RUD fysiek 
ongedaan gemaakt en worden de kosten daarvoor via een kostenbeschikking op de overtreder verhaald. 
 
Strafrechtelijke sancties 
 
De RUD heeft eigen opsporingsambtenaren met strafrechtelijke bevoegdheid, de Buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij kunnen een boete (strafbeschikking) opleggen of een proces-verbaal 
opmaken. Na het opmaken van een proces verbaal, beslist de Officier van Justitie of er tot vervolging wordt 
overgegaan. 
 
Gedogen 
 
Gedogen is tot op heden een onderdeel van handhaving en we bieden hier nog geen losse producten voor. Ook 
nu nog zullen wij op verzoek of ambtshalve gedogen indien en voor zover er concreet zicht op legalisatie is of 
indien en voor zover er sprake is van disproportionaliteit. Gedogen vindt plaats onder uitzonderlijke gevallen en 
altijd in samenspraak met de opdrachtgever. 
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2.5 Technische advisering 
 
Technische advisering betreft de (specialistische) technische adviezen die wij verlenen aan opdrachtgevers om 
hen in staat te stellen om bijvoorbeeld een melding af te handelen, een vergunning te verlenen of een zorgvuldig 
afgewogen besluit te nemen of voor te bereiden. Denk hierbij aan advisering over: 

• gebiedsontwikkelingen,  
• omgevingsbeleid, waaronder 

-Omgevingsplannen 
-Bestemmingsplannen, waaronder met verbrede reikwijdte 
-Omgevingsvisies 
-Gebiedsvisies 
-Gezondheidsbeleid 
-Zonering industrieterreinen, geluidnota’s 

• routering gevaarlijke stoffen- advisering milieudeel omgevingsvergunning 
• advisering op bodemenergiesystemen 
• bodem advisering 
• geluidsanering van woningen 
• vooronderzoeken 
• vooroverleg 

Tevens vullen de technische adviezen kennishiaten op in het beleidsformuleringsproces van onze opdrachtgevers. 
Uiteindelijk is technische advisering een sterk instrument om de opdrachtgevers instaat te stellen om 
beleidsdoelen te realiseren. 
 
N.B. Technische advisering betreft het product van kennis, van collega’s van verschillende specialistische 
disciplines, welke nodig is om tot een kwalitatief advies te komen. Sommige adviezen dienen integraal te zijn en 
vergen dus een interdisciplinaire vorm van advisering welke een interne samenwerking vraagt van onze collega’s. 
Dit wordt in het in het werkproces geborgd bij de verlening van technische advisering. 
 

2.6 Data en digitale ondersteuning 
 
Voor de uitoefening van haar taken beheert de RUD Utrecht diverse gegevensverzamelingen, deels geografisch. 
Zo beheert de RUD Utrecht een inrichtingenbestand waar alle inrichtingen staan waar ze bevoegd gezag voor is 
en contact mee heeft gehad. In het kader van de eisen die de Omgevingswet stelt, moeten in toenemende mate 
deze gegevensverzamelingen worden geactualiseerd en met een bredere scope beschikbaar worden gesteld op 
geografische wijze.  
De RUD beheert diverse gegevensverzamelingen. Een deel van deze gegevens stelt zij toegankelijk voor de 
bevoegde gezagen en eventueel voor derden. Het betreft onder meer de volgende systemen: 

• bodeminformatiesysteem (BIS): inzicht in de bodemgesteldheid, uitgevoerde bodemonderzoeken, 
bodemsaneringen, grondverzet en bodemkwaliteit; 

• beheer grondwaterregister; 
• beheer inrichtingenbestand/bedrijvenbestand: milieu-relevante informatie van bedrijven zoals de 

daarvoor afgegeven vergunningen en meldingen, uitgevoerde controles en handhavingstrajecten, 
ingediende klachten, opgeslagen milieugevaarlijke stoffen in tanks en emballage, vergunde 
veebezetting, aanwezige voorzieningen e.d.               

2.7 Klachtafhandeling 
 
Klacht 
Een klacht c.q. overlastmelding wordt in ontvangst genomen en behandeld. Deze komen via een formulier of via 
de milieuklachtentelefoon alsmede de zwemwatertelefoon binnen. In eerste instantie wordt nagegaan wie het 
bevoegd gezag is voor de betreffende klacht. Indien hierover onduidelijkheid is of verwacht wordt dat de RUD 
Utrecht de bevoegdheid heeft, richt de behandeling zich op het in gang zetten van eventuele controleacties, niet 
de uitvoering daarvan, en het correct informeren van de klager. 
 
Het behandelen van een klacht kan omvatten:  
• bepalen van de procedure voor afhandeling, eventueel met ondersteuning van bijvoorbeeld specialisten; 
• onderzoeken van de vermeende overlast door navraag, bezoek ter plaatse, bekijken van de vergunning en/of 

het klachtenpatroon; 
• volgen en bewaken van de afhandeling; indien een controlebezoek of handhavingsactie nodig is, dan wordt 

dit een apart product;  
• communiceren met de klager; 
• bijwerken van de registratie(s). 
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De milieuklachtentelefoon kan 24 uur per dag worden gebeld. Buiten kantooruren worden de klachten in 
ontvangst genomen door de meldkamer. In alle gevallen speelt de meldkamer de klachten door en bepaalt de 
medewerker de noodzakelijke stappen. 
 
Voorvalmelding 
Bij ongewone voorvallen moeten bedrijven hiervan melding doen aan het bevoegd gezag. Deze komen via een 
formulier of via de milieuklachtentelefoon dan wel zwemwatertelefoon binnen.  
De voorvalmelding wordt in ontvangst genomen en behandeld. In eerste instantie wordt nagegaan wie het 
bevoegd gezag is voor de betreffende melding. Indien hierover onduidelijkheid is of verwacht wordt dat de RUD 
Utrecht de bevoegdheid heeft, richt de behandeling zich op het in gang zetten van eventuele controleacties, niet 
de uitvoering daarvan, en het correct informeren van betrokkenen. Tijdens een calamiteit verlenen wij 
ondersteuning aan de ketenpartners zoals de VRU. 
Het behandelen van een voorvalmelding kan omvatten: 

• bepalen van de procedure voor afhandeling, eventueel met ondersteuning van bijvoorbeeld specialisten; 
• volgen en bewaken van de afhandeling; indien een controlebezoek of handhavingsactie nodig is, dan 

wordt dit een apart product;  
• communiceren met het de melder en zo nodig met de omgeving; 
• bijwerken van de registratie(s). 

 
De milieuklachtentelefoon kan 24 uur per dag worden gebeld. Buiten kantooruren worden de voorvalmeldingen in 
ontvangst genomen door de meldkamer. In alle gevallen speelt de meldkamer de voorvalmelding door en bepaalt 
de medewerker de noodzakelijke stappen. 
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3. Productbladen 
 
Nummer Wetgeving/onderwerp 

    
1 Informatie gestuurd handhaven 
2 VTH ondersteuning 
3 Crisisorganisatie 
4 Coördinatie strafrecht 
5 Algemene wet bestuursrecht 
6 Wob/Who 
7 Wet bodembescherming 
8 Besluit bodemkwaliteit 
9 Asbestverwijderingsbesluit 
10 Verordening interferentiegebieden 

bodemenergiesystemen 
11 Wm/Wabo 
12 Wet geluidhinder 
13 Vuurwerkbesluit opslag en verkoop 
14 Externe veiligheid 
15 Wet lokaal spoor en tramwegen 
16 Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
17 APV 
18 Ontgrondingenwet 
19 Waterwet 
20 Wet natuurbescherming: gebiedsbescherming 
21 Wet natuurbescherming: Soortenbescherming / 

Beheer en schadebestrijding 
22 Wet natuurbescherming: Houtopstanden 
23 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden 
24 Verordening Natuur en Landschap: borden, 

vlaggen spandoeken en objecten 
25 Verordening Natuur en Landschap: storten, 

dempen, ophogen en "rommelterrein" 
26 Verordening Natuur en Landschap: wateren 
27 Verordening Natuur en Landschap: kleine 

landschapselementen 
28 Provinciale verordeningen stiltegebieden 
29 Provinciale verordeningen 

grondwaterbeschermingsgebieden 
30 Vuurwerkbesluit ontbranding 
31 

     32 
 

Wet luchtvaart 
Complexe dossiers 
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Informatie gestuurd handhaven  
1  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Algemeen 
Omschrijving werkveld Onder deze dienst vallen activiteiten rondom informatie gestuurd handhaven 

(IGH) en ketentoezicht. Deze vormen van toezicht gaan over meerdere 
wetgevingsgebieden. Ketentoezicht is het op elkaar afgestemde toezicht van 
één of meer toezichthoudende instanties op de naleving, de kwaliteit of de 
veiligheid van een handeling of zaak, dat zich uitstrekt tot alle partijen die 
achtereenvolgens betrokken zijn bij deze handeling of zaak. Ketentoezicht richt 
zich op processen waar verschillende organisaties als schakels in een keten bij 
betrokken zijn. Ketentoezicht krijgt in de praktijk vorm doordat de betrokken 
toezichthoudende instanties afspraken maken over de aanpak en deze 
vastleggen in vaste werkafspraken en/of een projectopzet. Op 
goederenstromen (afval, grond, asbest, dierlijke vetten, enzovoort) wordt 
ketentoezicht verricht op regionale of bovenregionale schaal. 
Toezichtbevindingen of klachten ten aanzien van individuele bedrijven kunnen 
aanleiding zijn om een ketenonderzoek op te starten. 
 
 

Uitvoeringskader Bij de uitvoering maken we gebruik van de LHS en de diverse wettelijke kaders. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Het algemene doel van de inzet van toezicht is om regelnaleving te stimuleren 
en overtredingen te signaleren. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

toezicht 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het informatie gestuurd handhaven richt zich bij de RUD Utrecht op vier 
methodieken: 
• uniform risicogericht werken: doel om de beschikbare tijd zoveel  
mogelijk in te zetten waar het risico echt het grootst is; 
• het gebruik maken van ogen en oren van professionals en burgers: 
doel is door verbetering in de signalering effectiever te handhaven; 
• het verbeteren van de informatiepositie: het doel is meer efficiëntie te 
behalen en beter te kunnen inspelen op calamiteiten door informatie over 
(activiteiten bij) bedrijven sneller op tafel te krijgen; 
• het aanpakken van illegale activiteiten met data-analyse: het doel is 
bedrijven die de wet overtreden te signaleren door datasets van verschillende 
systemen naast elkaar te leggen. 
 
Beoogd resultaat: 
Een goede samenwerking met andere handhavingspartners om op basis van 
beschikbare informartie de inzet van toezicht effectief te sturen.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Informatie gestuurd 
handhaven” uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.IGH 

Instrument 
 
Toezicht 

Naam product, dienst of project 
 
Informatie Gestuurd Handhaven (IGH)/ Ketentoezicht 
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VTH ondersteuning  
2  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Algemeen 
Omschrijving werkveld Om kwaliteit in de uitvoering en toezicht van het omgevingsrecht te verbeteren volgen we 

een beleidscyclus waarbij de uitvoeringsorganisatie input levert voor de door de bevoegde 
gezagen op te stellen beleid. 
 
 

Uitvoeringskader Besluit Omgevingsrecht, VTH beleidskaders en andere relevante wetgeving 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De uitvoering van VTH en de specialistische kennis die daarvoor nodig is en opgedaan 
wordt, is een belangrijke input voor de beleidscyclus van de "BIG-8". 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

technische advisering, data en digitale ondersteuning 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het bevoegd gezag kan het gemaakte VTH-beleid, inclusief risicoanalyse evalueren en 
bijsturen. 
 
Beoogd resultaat: 
Met de ondersteuning van de RUD Utrecht is de BIG-8 cyclus sluitend en is er een goede 
koppeling tussen de beschikbare data.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het jaarlijks bijsturen van de risicoanalyse en prioriteiten afstemmen met bestuurders in de 
daarvoor bestemde stukken. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de producten die 
de RUD Utrecht voor het taakveld: “VTH ondersteuning” uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.AO 
PRD.VAB 
PRD.IBO 
PRD.IER 
PRD.AIB 
PRD.IVO 
PRD.IWM  
PRD.IDMB 
PRD.UIT 

Instrument 
 
Technische advisering 
Technische advisering 
Data en digitale ondersteuning 
Data en digitale ondersteuning 
Technische advisering 
Data en digitale ondersteuning 
Data en digitale ondersteuning 
Data en digitale ondersteuning 
Technische advisering 

Naam product, dienst of project 
 
Technische advisering t.b.v.  beleidsformuleringsproces 
Vertegenwoordiging in ambtelijk en bestuurlijk overleg 
Informatiebeheer overig 
Extra registratie in systeem opdrachtgever 
Advisering bodemenergiesystemen 
Informatieverstrekking overig 
Actualisatie bedrijvenbestand 
Dynamische monitoring bedrijvenbestand en omgeving 
Opstellen van een uitvoeringsprogramma 
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Crisisorganisatie  
3  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Algemeen 
Omschrijving werkveld Bij incidenten en rampen is het noodzakelijk dat de RUD Utrecht bereikbaar is 

voor de crisisdiensten. Wanneer er een crisis ontstaat, dan wordt de RUD 
opgeroepen via de consignatiedienst. De vertegenwoordiger zal indien gewenst 
deelnemen aan de multidisciplinaire crisisorganisatie en zal daar vanuit zijn 
expertise een bijdrage leveren.  
Daarnaast zal er ook in het bijzonder een taak in de nazorg bij de RUD zijn 
belegd.  
Het optreden bij een incident of calamiteit omvat het: 
• informeren, adviseren en ondersteunen van andere hulpdiensten; 
• inschakelen van andere ondersteunende hulpdiensten en bedrijven; 
• onderzoek ter plaatse naar aard en oorzaak, met name in het  
nazorgtraject. 
 

Uitvoeringskader Diverse wetgeving en de LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD 
Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de door de gemeente vastgestelde 
strategie). 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Het beschermen van het leefmilieu, de gezondheid van inwoners waarborgen 
en zorgdragen voor de veiligheid tijdens risico's en een goede nazorg verlenen. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

technische advisering 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Inbreng van specifieke expertise bij calamiteiten en de nazorg daarvan. 
 
Beoogd resultaat: 
Bereikbaarheid voor, en inzetbaarheid door crisisdiensten  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het tijdens crisis bereikbaar zijn van de RUD organisatie. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Crisisorganisatie” uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.CRS 
 

Instrument 
 
Technische advisering 

Naam product, dienst of project 
 
Crisisorganisatie 
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Coördinatie strafrecht  
4  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Algemeen 
Omschrijving werkveld Op het terrein van de milieu- en natuurhandhaving bestaat de mogelijkheid een 

strafrechtelijke sanctie op te leggen. 
 
 

Uitvoeringskader Wetboek van strafrecht 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Om de kwaliteit van deze strafrechtelijke werkzaamheden te verbeteren, samen 
te werken met partners en het werk te coördineren bestaat een speciale taak 
"coördinator strafrecht" voor de RUD Utrecht. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

handhaving 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Indien noodzakelijk maakt de RUD Utrecht gebruik van strafrechtelijke 
middelen. 
 
Beoogd resultaat: 
Een passende en succesvolle inzet van strafrecht bij overtredingen.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Jaarlijkse rapportage over de inzet van strafrecht. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Coördinatie strafrecht” 
uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.CSR 
PRD.CSR2 
 

Instrument 
 
Handhaving 
Handhaving 
 

Naam product, dienst of project 
 
BOA-coördinatie 
Strafrechtelijke werkzaamheden - BOA 
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Algemene wet bestuursrecht  
5  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Juristen 
Omschrijving 
werkveld 

De behandeling van bezwaar, (hoger) beroep, handhavingsverzoeken, verzoek om 
voolopige voorziening of de inhoudelijk juridische ondersteuning daarbij. Verweerschriften 
en adviezen in procedures leveren en het opstellen van beslissingen op bezwaar, opstellen 
pleitnota. Vertegenwoordiging van het bevoegde gezag bij de bezwaarcommissie of bij de 
rechter. 
 
 

Uitvoeringskad
er 

Algemene Wet Bestuursrecht en alle aan de zaak gerelateerde wetgeving 
 

Wat is relatie 
met het 
strategisch 
VTH-beleid? 
 

Een eerlijke, transparante belangenafweging. 

Welke 
instrumenten 
zetten we in? 
 

beschikkingen, handhaving en technische advisering. Gemakshalve is in onderstaand 
overzicht met producten enkel handhaving als instrument opgenomen. 
 

Wat is het 
beoogde 
resultaat met 
de inzet? 

Doel van de inzet: 
Een juridisch correcte behandeling van het bezwaar, (hoger) beroep en/of verzoek om 
voorlopige voorziening. 
 
Beoogd resultaat: 
Geen procedurele fouten tijdens bezwaar/beroep/hoger beroep.  
 
 

Hoe meten we 
dit? 
(monitoringsin
dicatoren) 
 

Het aantal juridische zaken in relatie tot het resultaat. 

Wat is de 
inzet?  

De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de producten die 
de RUD Utrecht voor het taakveld: “Algemene wet bestuursrecht” uitvoert. 

Productcode 
 
J01.AW1 
J01.AW2 
J01.AW3 
J01.AW5 
V04.WA4 
TH04.AW 
V06.WA 

 

Instrument 
 
Handhaving 
Handhaving 
Handhaving 
Handhaving 
Handhaving 
Handhaving 
Handhaving 

  

Naam product, dienst of project 
 
Behandeling voorlopige voorziening 
Behandeling bezwaar 
Behandeling beroep 
Behandeling Hoger beroep 
Intrekkingsbesluit overig 
Behandeling verzoek tot handhaving 
Gedoogbesluit 
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Wob/Who  
6  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Juristen 
Omschrijving werkveld De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet 

hergebruikoverheidsinformatie (Who) regelen het recht op (gebruik van) 
informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de 
Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is 
om openbaar te maken. 
 
 

Uitvoeringskader Wet openbaarheid van bestuur, Wet hergebruikoverheidsinformatie. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Een eerlijke, transparante belangenafweging. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Beschikkingen. 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
De overheid vervult en ondersteunt bij de uitvoering van haar taak 
openbaarheid. 
 
Beoogd resultaat: 
Een correcte afhandeling van een WOB of Who verzoek, binnen de wettelijke 
termijnen.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal WOB verzoeken en het aantal Who verzoeken. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld uitvoert. 

Productcode 
 
J01.AW8 
J01.AW7 
 

Instrument 
 
Beschikking 
Beschikking 
 

Naam product, dienst of project 
 
Behandeling Wob-verzoek 
Behandeling Who-verzoek 
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Wet bodembescherming  
7  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Bodem 
Omschrijving werkveld De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. De Wbb 

maakt duidelijk dat grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast worden de 
sanering van verontreinigde bodem en grondwater door middel van de Wbb geregeld.  
 

Uitvoeringskader Gebruikmakend van LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht (nog te 
ontwikkelen, tot dan de door de gemeente vastgestelde strategie) en het 
Uitvoeringskader is: Wet bodembescherming, Besluit Uniforme Saneringen, Circulaire 
bodemsanering 2013. 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeenten en/of provincie is verantwoordelijk voor het beperken en het zoveel 
mogelijk ongedaan laten maken van ernstige en nieuwe verontreinigingen in de 
bodem. Daarnaast is handhaving gericht op naleving van de voorschriften, zoals 
opgenomen in de beschikkingen en het tegenhouden van mogelijke illegale 
handelingen. De Wet bodembescherming biedt het bevoegd gezag ook de 
mogelijkheid om een onderzoek af te dwingen om te bepalen of er sprake is van een 
spoedlocatie. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Meldingafhandeling, beschikkingen, toezicht, handhaving, technische advisering, data 
en digitale ondersteuning, klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Procedures worden binnen de wettelijke termijn verleend (indicator 90%). Termijn-
gerelateerde procedures en spoedlocaties hebben prioriteit boven procedures zonder 
wettelijke termijnen. Tijdens de inzet van toezicht worden bij 80% geen overtredingen 
geconstateerd die leiden tot een voornemen LOD (handhaving). 
 
Beoogd resultaat: 
Een verantwoorde bodemkwaliteit en correcte toepassingen van bouwstoffen, grond 
en afvalwater en het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor omgeving of 
bewoners. Daarnaast is het halen van de spoedopgave uit het Convenant bodem en 
ondergrond een belangrijke opgave in 2020. 
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de producten 
die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wet bodembescherming” uitvoert. 

Productcode 
 
V07.WB6 
V07.WB7 
V07.WB8 
V02.WB2 
V02.WB3 
V02.WB4 
V02.WB5 
V02.WB6 
PRD.IBB 
PRD.IWB 
TH01.WB1 
TH01.WB2 
TH01.WB3 
TH01.WB4 
TH01.WB5 
TH01.WB6 
TH01.WB9 
TH02.WB1 
TH02.WB2 
TH02.WB3 
TH02.WB4 
TH02.WB5 
TH02.WB6 
TH03.WB 
TH04.WB1 
TH04.WB2 
TH04.WB3 
TH01.WBz 
TH01.WBb 

Instrument 
 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Data/digitale ondersteuning 
Data/digitale ondersteuning 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Handhaving 
Handhaving 
Handhaving 
Beschikking 
Beschikking 

Naam product, dienst of project 
 
Bodemadvies niet Wbb taak-overig 
Bodemadvies inzake omgevingsvergunning bouw 
Bodemadvies inzake omgevingsvergunning inrichting 
Melding BUS regulier 
Melding BUS TUP 
Melding verplaatsing verontreiniging a.g.v. grondwateronttrekking 
Melding art. 41 Wbb opgave aan bevoegd gezag 
Melding niet-ernstige verontreiniging 
Beheer bodeminformatie 
Bodemloket 
Administratieve controle illegale saneringen Wbb 
Administratieve controle BUS saneringen Wbb 
Administratieve controle Saneringen met saneringsplan Wbb 
Administratieve controle nieuw geval bodemverontreiniging Wbb 
Administratieve controle calamiteiten art. 30 Wbb 
Administratieve controle nazorglocatie Wbb 
Administratieve controle instemming wijziging BUS 
Fysieke controle illegale sanering Wbb 
Fysieke controle BUS sanering Wbb 
Fysieke controle sanering met saneringsplan Wbb 
Fysieke controle nieuw geval van bodemverontreiniging Wbb 
Fysieke controle calamiteiten art. 30 Wbb 
Fysieke controle nazorglocatie Wbb 
Gebiedscontrole Bodembescherming 
Stakingsbevel ongewoon voorval Wbb 
Bevel nader onderzoek of sanering Wbb 
Bevel tot het nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen Wbb 
Beoordeling uitvoeringsplan van een gefaseerd saneringsplan 
Evaluatie van een uitgevoerde sanering onder een raamsaneringsplan 
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TH01.WBc 
TH01.WBd 
TH01.WBf 
TH01.WBg 
TH01.WBh 
TH01.WBm 
TH01.WBn 
TH01.WBo 
TH01.WBp 
TH01.WBq 
TH01.WBt 
TH01.WBv 
TH01.WBx 
TH01.WBy 
TH04.WB4 
V04.WB1 
V04.WB10 
V04.WB2 
V04.WB22 
V04.WB3 
V04.WB6 
V07.WB1 
V07.WB5 
V04.WB5 
PRD.AWB 
TH01.WBa 
V01.WB 

Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Handhaving 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Technische advisering 
Beschikking 
Beschikking 

Evaluatie uitgevoerde sanering (en nazorgplan) 
Beoordeling monitorings- of nazorgrapportage i.r.t. saneringsplan 
Beoordeling plan van aanpak/ uitvoeringsplan en sanering bodemverontreiniging 
Instemming tussentijdse evaluatie van uitgevoerde sanering 
Instemming wijzigingen op beschikt saneringsplan 
Evaluatie BUS TUP 
Administratieve Afhandeling Evaluatie Besluit uniforme saneringen 
Evaluatie uitgevoerde sanering onder een raamsaneringsplan art. 39c 
Evaluatie uitgevoerde sanering (en nazorgplan) art. 39c 
Beoordeling monitorings- of nazorgrapportage 
Instemming tussentijdse evaluatie van uitgevoerde sanering art. 39c 
Beoordeling plan van aanpak nieuw geval verontreiniging 
Beoordeling uitvoeringsplan n.a.v. van een raamsaneringsplan 
Beoordeling evaluatieverslag nieuw geval verontreiniging 
Gedoogbevel Wbb 
Beschikking ernst en spoedeisendheid en instemming (deel)saneringsplan 
Beschikking calamiteiten art. 30 Wbb 
Beschikking instemmen saneringsplan 
Instemming raamsaneringsplan 
Beschikking ernst en spoedeisendheid 
Beschikking instemmen nazorgplan 
Beoordeling bodemonderzoek 
Beoordelen Wbb - niet bevoegd gezag taak 
Beschikking wijziging tenaamstelling (Wbb) 
Beleidsadvisering Bodem 
Evaluatie Besluit uniforme saneringen 
Vooroverleg bodembescherming 
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Besluit bodemkwaliteit  
8  Bevoegd gezag: gemeente       Cluster RUD: Bodem 
Omschrijving werkveld Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is duurzaam bodembeheer. Dat wil 

zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en 
milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
woningbouw of aanleg van wegen. 
 
 

Uitvoeringskader Het besluitbodemkwaliteit, het LHS en de uniforme VTH-strategie voor de RUD 
Utrecht (nog te ontwikkelen, tot dan de door de gemeente vastgestelde 
strategie). 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

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

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Meldingafhandeling, toezicht , handhaving, technische advisering, data en 
digitale ondersteuning, klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

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

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Besluit bodemkwaliteit” 
uitvoert. 

Productcode 
 
V02.BB 
V02.BB2 
TH02.BB 
TH02.BB2 
TH03.WB2 
 

Instrument 
 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 

Naam product, dienst of project 
 
Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 
Melding IBC-toepassing Besluit bodemkwaliteit 
Fysieke controle Besluit bodemkwaliteit 
Fysieke controle IBC-toepassing Besluit Bodemkwaliteit 
Gebiedscontrole Bodembescherming bbk 
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Asbestverwijderingsbesluit  
9  Bevoegd gezag: gemeente       Cluster RUD: Bodem 
Omschrijving werkveld Het Asbestverwijderingsbesluit heeft als doel de emissie van asbestvezels te 

beperken bij: 
•het afbreken van gebouwen of objecten of  
•het verwijderen van asbestbevattende materialen uit gebouwen of objecten  
Ook het opruimen van asbesthoudende materialen na incidenten valt onder het 
besluit. Echter de toezicht- en handhavingstaken, die wettelijk gepaard gaan bij 
de uitvoering van de asbesttaken, door de omgevingsdiensten, beperken zich 
tot de bedrijfsmatige saneringen van asbest. Onder deze vorm van toezicht en 
handhaving vallen: 
- Het beoordelen van de asbestinventarisatierapporten 
- Toezicht op de sanering van asbest, zoals is vastgelegd in de 
werkprotocollen. 
- Het handhaven op overtredingen, zoals is vastgelegd in de 
werkprotocollen 
- Beoordelen van werkplannen saneringen 
- Signaalfunctie voor ISZW (zie hiervoor de toezichtstrategie)  
- Communicatie en overleg met gemeente en bestuur bij (sensitieve)  
handhavingstrajecten 
- Ketentoezicht 
 
 

Uitvoeringskader Asbestverwijderingsbesluit 2005, Bouwbesluit 2012, certificatieschema's voor 
werken met asbest, het Landelijk Asbest Volg Systeem, de toezichtsstrategie 
Asbest RUD Utrecht, de landelijke handhavingsstrategie 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Het VTH uitvoeringsbeleid regio Utrecht geeft vorm aan het kwantificeren van 
de omgevingsrisico’s bij asbestsaneringen en wat dit vraag aan inzet en 
werkwijze van de RUD Utrecht. Het doel is een effectief en efficiënt 
asbestbeleid.  
Het beleid richt zich nadrukkelijk op bedrijfsmatige saneringen en doet geen 
uitspraken over het toezicht op asbestverwijdering door particulieren.   
Het beleid richt zich op de taken die vanuit de gemeenten over worden 
geheveld naar de RUD Utrecht. Beleid met betrekking tot de taken in het 
ketentoezicht waar de omgevingsdiensten mee belast zijn, maakt nog geen 
onderdeel uit van dit stuk. Het is de bedoeling dat dit vorm krijgt in de 
volgende editie van het beleid . 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Meldingafhandeling, toezicht , handhaving, technische advisering, data en 
digitale ondersteuning, klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
De naleefdoelstelling is dat bij controle vrijwel 100% van de gecontroleerde 
onderdelen, hetzij gelijk, hetzij naar aanleiding van tijdens de controle 
gemaakte opmerkingen van de toezichthouder of opgelegde sancties, voldoet 
aan de volgens het Bouwbesluit 2012 geldende eisen. 
 
Beoogd resultaat: 
Het onderwerp asbest is veel in het nieuws. De teneur hierbij is dat de omgang 
met asbest meer praktisch en genuanceerd vorm moet krijgen. Tegelijk is het 
een onderwerp waarbij gezondheidsrisico’s, de publieke beeldvorming en het 
effect van asbestsaneringen op de omgeving zeer serieus aandacht vragen.  
Het is daarom het beoogde resultaat dat alle wettelijke taken rond asbest en 
asbestsaneringen zorgvuldig uitgevoerd zijn en dat er dus minimaal 
overtredingen plaats vinden..  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Om te beoordelen of de beoogde doelstellingen zijn gehaald en te kunnen 
verantwoorden wat  
we gedaan en bereikt hebben gebruiken we verschillende indicatoren.  
Voorwaarde is wel dat deze indicatoren via het administratiesysteem te 
registreren en  
te rapporteren zijn.  
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Bijvoorbeeld:  
• aantal asbestsloopmeldingen voor bedrijfsmatige asbestverwijdering 
per gemeente en per 
• categorie (licht, normaal, normaal +)  
• het aantal en de aard van de overtredingen   
• de benodigde uren  
• het aantal keren signaaltoezicht 
• aantal meldingen CI 
• aantal in ontvangst genomen meldingen in relatie tot de ingediende 
meldingen 
 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Asbestverwijderingsbesluit” 
uitvoert. 

Productcode 
 
V02.AGR 
V02.AKR 
V02.ASG 
V02.ASK 
V02.AMW 
TH02.AMW 
TH02.ASK 
TH02.ASG 
TH02.AKR 
TH02.AGR 
TH02.ATS 
PRD.AASK 
PRD.AASG 
TH04.AHT 
 

Instrument 
 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Technische advisering 
Technische advisering 
Handhaving 

Naam product, dienst of project 
 
Meldingsafhandeling asbestsanering groot renovatietraject 
Meldingsafhandeling asbestsanering klein renovatietraject 
Meldingsafhandeling asbestsanering groot  
Meldingsafhandeling asbestsanering klein 
Meldingsafhandeling mutatiewoningen 
Fysiek toezicht mutatiewoningen 
Fysiek toezicht asbestsanering klein 
Fysiek toezicht asbestsanering groot 
Fysiek toezicht bij asbestsanering klein renovatietraject 
Fysiek toezicht bij asbestverwijdering groot renovatietraject 
Toezicht bij sloop met asbest (klein en groot) 
Technisch advies asbestinventarisatierapport bij sloop (klein) 
Technisch advies asbestinventarisatierapport bij sloop (groot) 
Handhaving als gevolg van toezicht 
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Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen  
10  Bevoegd gezag: gemeente       Cluster RUD: Bodem 
Omschrijving werkveld In drukke gebieden is ook de ruimte in de bodem schaars, toch willen we die 

ruimte optimaal benutten voor bodemenergiesystemen. Om het principe "wie het 
eerst komt, die het eerst maalt" te voorkomen, hebben een aantal gemeenten 
(Amersfoort en Utrecht) een “interferentiegebieden bodemenergiesystemen” 
vastgesteld. Het doel hiervan is om de ruimte in de bodem: 
• Eerlijk te verdelen en 
• Duurzaam te gebruiken (optimale energieefficiëntie) 
 
 
 

Uitvoeringskader Wet milieubeheer, activiteitenbesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
Waterwet, Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Heeft een gemeente deze verordening vastgesteld, dan regelt de verordening ook 
een procesmatig deel: voor het in gebruik nemen van een bodemenergiesystemen 
moet een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets zijn afgegeven. Deze 
vergunning is onlosmakelijk verbonden met de Omgevingsvergunning bouwen. De 
gemeente geeft deze vergunning af, de RUD Utrecht levert advies.  
Naast deze lokale verordening zijn er ook landelijke regels. Deze landelijke regels 
gaan over het gebouwdeel van de bodemenergiesystemen en staan beschreven in 
het Activiteitenbesluit (voor inrichtingen) of in het Besluit lozen buiten inrichtingen 
(voor overige gebouwen). Omdat er grondwater vrijkomt bij het aanleggen van 
een bodemenergiesysteem, moet je dus in ieder geval een melding doen in het 
kader van één van deze besluiten. De RUD Utrecht handelt deze meldingen af, het 
is echter geen verplichte basistaak. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

technische advisering, data en digitale ondersteuning 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
• Afhandelen melding met een technische advisering (adviseren op de 
impact voor de omgeving); 
• Adviseren op de omgevingsvergunning bouwen (onderdeel 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergiesystemen (adviseren op 
de impact voor de omgeving en effectiviteit van systemen); 
• Adviseren op de op te stellen verordening (uitvoeringsbeleid VTH). 
 
Beoogd resultaat: 
Een eerlijke en duurzaam gebruik van de bodem indien gesloten 
bodemenergiesystemen toegepast worden.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het meten van het aantal verstrekte adviezen over de impact van het toepassen 
van gesloten bodemenergiesystemen. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Verordening 
interferentiegebieden bodemenergiesystemen” uitvoert. 

Productcode 
 
V02.WM15 
V03.WA15 
V03.WA16 
V02.WM16 

Instrument 
 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 

Naam product, dienst of project 
 
melding Blbi: gesloten bodemenergiesystemen meer dan 50 systemen 
OBM bodemenergiesystemen meer dan 50 systemen 
OBM bodemenergiesystemen minder dan  50 systemen 
melding Blbi: gesloten bodemenergiesystemen minder dan 50 systemen 
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Wm/Wabo  
11  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Bedrijven 
Omschrijving werkveld De Wet milieubeheer (Wm) regelt een groot aantal verschillende aspecten en 

wordt daarom wel als een raamwet beschouwd. De wet legt in grote lijnen vast 
welke wettelijke instrumenten er zijn om het milieu te beschermen bij 
bedrijfsactiviteiten en welke uitgangspunten daarvoor gelden. De nadere 
uitwerking op detailniveau wordt geregeld via AmvB’s en ministeriële regelingen. 
 
 

Uitvoeringskader Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, activiteitenbesluit, besluit lozen buiten inrichtingen, Wet 
geurhinder en veehouderij, Wet luchtkwaliteit, Wet ruimtelijke ordening en de 
landelijke handhavingsstrategie en de vastgestelde onderdelen van de uniforme 
VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

We willen het leefmilieu beschermen tegen aantasting door bedrijfsmatige 
activiteiten en tegelijkertijd initiatieven mogelijk maken. Daarnaast reageren we 
adequaat op klachten en handhavingsverzoeken. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Meldingafhandeling, beschikkingen, toezicht, handhaving, technische advisering, 
data en digitale ondersteuning, klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Alle bedrijven voeren hun hun activiteiten uit volgens de wet- en regelgeving. 
Daarbij is vergunningverlening, toezicht en handhaving geen doel op zich. Goede 
naleving van regelgeving stimuleren we door een passende mix van informeren, 
verleiden, bijsturen en een goed gesprek. We handhaven wanneer nodig met 
passende sancties (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk). 
 
Beoogd resultaat: 
Een eerlijke en transparante besluitvorming bij initiatieven en vervolgens een 
goede naleving van wet- en regelgeving bij inrichtingen voor én tijdens de 
gebruiksfase. Het naleefgedrag is minimaal 90%, zodat de kans op milieuschade- 
en hinder minimaal is.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Als preventieve vorm van toezicht voeren we de afhandeling van meldingen en 
vormen van (vergunnings)producten uit. Om de eerlijke en transparante 
besluitvorming te monitoren registreren we of we binnen de wettelijke termijnen 
werken. Voor het toezicht tijdens de gebruiksfase monitoren we de aantal 
overtreden evenals de binnenkomende milieuklachten (oorzaken) in een 
dashboard. Dit gebruiken we als input voor analyse, projectmatige toezicht of 
andere strategieën. Ook het toezichtseffect na vooraankondiging LOD meten we. 
Het aantal meldingen overlast of klachten registreren we (gerelateerd aan 
bedrijfsactiviteiten bij inrichtingen). 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wm/Wabo” uitvoert. 

Productcode 
 
A01.WM1 
A01.WM23 
A01.WM24 
A01.WM25 
A01.WM26 
A01.WM4 
A01.WM41 
A01.WM5 
A01.WM51 
A01.WM6 
A01.WM7 
A01.WM8 
A01.WM81 
PRD.AAGR 
PRD.AHRC 
PRD.AWM 
PRD.ENBE 
PRD.ROR 
V02.WM1 

Instrument 
 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Meldingsafhandeling 

Naam product, dienst of project 
 
Advisering milieuaspecten Ruimtelijke ordening 
Advisering milieudeel Oprichtings- of revisievergunning cat. 3 
Advisering milieudeel Oprichtings- of revisievergunning cat. 4 
Advisering milieudeel Oprichtings- of revisievergunning cat. 5-6, IPPC industrie 
Advisering milieudeel Oprichtings- of revisievergunning cat. 5-6, IPPC agrarisch 
Advisering milieudeel veranderingsvergunning cat. 1-4 
Advisering milieudeel veranderingsvergunning cat. 5-6, IPPC 
Advisering milieudeel milieuneutrale veranderingsvergunning (industrie) 
Advisering milieudeel milieuneutrale veranderingsvergunning (agrarisch) 
Advisering milieudeel intrekkingsbesluit omgevingsvergunning (op verzoek) 
Advisering milieudeel intrekkingsbesluit omgevingsvergunning (ambtshalve) 
Advisering milieudeel Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (industrie) 
Advisering milieudeel Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (agrarisch) 
Beleidsadvisering agrarische bedrijven 
Beleidsadvisering horeca 
Beleidsadvisering Wm 
Beleidsadvisering energie 
Beleidsadvisering Ruimtelijke Ordening 
Melding Besluit mobiel breken 
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V02.WM2 
V02.WM22 
V02.WM23 
V02.WM24 
V02.WM5 
V02.WM6 
V02.WM7 
C02.WA 
TH01.EN 
TH01.EN4 
TH01.WM 
TH01.WM1 
TH02.EN 
TH02.WM1 
TH02.WM2 
TH02.WM3 
TH02.WM4 
TH02.WM5 
TH02.WM6 
TH02.WM7 
TH02.WM9 
TH03.WM 
TH03.WM2 
TH03.WM3 
PRD.CAWA 
V01.WA 
V03.WA00 
V03.WA01 
V03.WA1 
V03.WA10 
V03.WA11 
V03.WA12 
V03.WA13 
V03.WA17 
V03.WA18 
V03.WA2 
V03.WA3 
V03.WA31 
V03.WA4 
V03.WA41 
V03.WA5 
V03.WA51 
V03.WA7 
V03.WA8 
V03.WA9 
V03.WM1 
V03.WM3 
V04.WA1 
V04.WA2 
V04.WA3 
V03.WM4 
PRD.ENA 
TH01.EN5 
A01.WM0 
TH06.AW 
V02.WO 

Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Meldingsafhandeling 
Klachtafhandeling 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Technische advisering 
Toezicht 
Technische advisering 
Klachtafhandeling 
Meldingsafhandeling 

Melding Activiteitenbesluit cat. 1-2 
Melding Activiteitenbesluit cat. 3-4 
Melding Activiteitenbesluit cat. 5-6 
Globale afhandeling melding Activiteitenbesluit 
Melding tijdelijke activiteit binnen inrichting 
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen 
Melding van standplaatsen 
Behandeling milieuklachten 
Administratieve controle Energie efficiëntieplan (EEP/ MJA) 
Administratieve controle energie 
Administratieve controle milieu-inrichting overig 
Administratieve controle PRTR beoordeling 
Fysieke controle energie 
Fysieke controle mobiele puinbreker 
Fysieke controle geluidhinder inrichtingen 
Fysieke controle geluidhinder evenementen 
Fysieke controle milieu-inrichting cat. 1 
Fysieke controle milieu-inrichting cat. 2 
Fysieke controle milieu-inrichting cat. 3 
Fysieke controle milieu-inrichting cat. 4 
Fysieke controle milieu-inrichting cat. 5-6, IPPC 
Gebiedscontrole Geluidsronde horeca 
Gebiedscontrole transport 
Gebiedscontrole afvalwaterlozingen bedrijven 
Wabo case-management 
Vooroverleg Wet milieubeheer/Wabo 
Oprichtings- of revisievergunning cat. 1 
Oprichtings- of revisievergunning cat. 2 
Oprichtings- of revisievergunning cat. 3 
Intrekkingsbesluit (ambtshalve) 
Onderzoek actualiteit vergunning 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (industriële inrichting) 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (agrarische inrichting) 
Vergunning overige Wabo-aspecten 
Beoordeling (vormvrije) m.e.r. 
Oprichtings- of revisievergunning cat. 4 
Oprichtings- of revisievergunning cat. 5-6, IPPC industrie 
Oprichtings- of revisievergunning cat. 5-6, IPPC agrarisch 
Veranderingsvergunning cat. 1-4 
Veranderingsvergunning cat. 5-6, IPPC 
Milieuneutrale veranderingsvergunning (industrie) 
Milieuneutrale veranderingsvergunning (agrarische) 
Wijziging van voorschriften (op verzoek) 
Wijziging van voorschriften (ambtshalve) 
Intrekkingsbesluit (op verzoek) 
Maatwerkvoorschriften 
Gelijkwaardigheidsbesluit 
Ontheffing verbranding buiten inrichting 
Ontheffing stortverbod (Wm, o.a. slootdemping) 
Ontheffing Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
Beschikking wijziging tenaamstelling (Wm/Wabo) 
Energie advisering 
Desk controle informatieplicht energie 
Toetsing milieu van toepassing 
Behandeling voorvalmelding 
Melding bouwbesluit (sloopmelding) 
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Wet geluidhinder  
12  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Bedrijven 
Omschrijving werkveld Een belangrijke basis in de ruimtelijke afweging voor het aspect geluid is de Wet 

geluidhinder (Wgh). Deze wet biedt geluidgevoelige functies (zoals woningen), op 
basis van zonering, bescherming tegen geluidsoverlast van wegverkeerlawaai, 
spoorweglawaai en industrielawaai. 
 
 

Uitvoeringskader Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Wet ruimtelijke ordening en de 
landelijke handhavingsstrategie en de vastgestelde onderdelen van de uniforme 
VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

We willen het leefmilieu beschermen tegen aantasting door bedrijfsmatige 
activiteiten en tegelijkertijd initiatieven mogelijk maken. Daarnaast reageren we 
adequaat op klachten en handhavingsverzoeken. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

beschikkingen, toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale 
ondersteuning, klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Een adequaat akoestisch beheer van terreinen met passende geluidruimten voor 
de bedrijven en geluidsbescherming die tegelijkertijd de gezondheid van 
omwonenden voldoende beschermen. We willen een geluidsbelasting binnen de 
geldende normen voor wat betreft bestaande woningen. 
 
Beoogd resultaat: 
Adequaat akoestisch beheer van terreinen met passende geluidruimten voor de 
bedrijven en geluidsbescherming voor omwonenden. Een geluidsbelasting binnen 
de geldende normen voor wat betreft bestaande woningen met een minimaal 
overlast.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal uitgevoerde (stationaire) geluidsmetingen in relatie tot de overtredingen 
die zijn begaan (soort overtredingen en ingezette strategie) en het registreren van 
de overtreder. We registreren ook de hoeveelheid geluidsklachten. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wet geluidhinder” uitvoert. 

Productcode 
 
A05.WG1 
A06.WG1 
A06.WG2 
A07.WO 
A08.WM 
V04.WG2 
A09.LFG 
TH02.WMA 

Instrument 
 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Toezicht 
 

Naam product, dienst of project 
 
Advisering zonering industrielawaai 
Advisering autonome geluidsaneringen (A-lijst woningen) 
Advisering autonome geluidsaneringen (B-lijst woningen) 
Isolatiemetingen geluidgevoelige bestemmingen 
Berekening geluidemissie 
Beschikking hogere grenswaarde 
Meting laagfrequent geluid 
Fysieke controle geluidhinder overig 
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Vuurwerkbesluit opslag en verkoop  
13  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Bedrijven 
Omschrijving werkveld De vuurwerkramp in Enschede is in 2002 aanleiding geweest voor het 

aanscherpen van wet- en regelgeving rondom het in- en uitvoeren, opslaan, 
bewerken, afleveren, het voorhanden hebben en het afsteken van vuurwerk. 
Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden. 
 
 

Uitvoeringskader Vuurwerkbesluit 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

We willen het leefmilieu beschermen tegen aantasting door bedrijfsmatige 
activiteiten en tegelijkertijd initiatieven mogelijk maken. Daarnaast reageren we 
adequaat op klachten en handhavingsverzoeken. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Meldingen, toezicht, handhaving, technische advisering, klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Omgaan met vuurwerk met inachtneming van de vereiste 
veiligheidsmaatregelen. 
 
Beoogd resultaat: 
Het naleefgedrag is minimaal 90%, zodat de kans op ongevallen minimaal is.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Vuurwerkbesluit opslag en 
verkoop” uitvoert. 

Productcode 
 
TH02.VW2 
V02.VW2 

Instrument 
 
Toezicht 
Meldingsafhandeling 
 

Naam product, dienst of project 
 
Fysieke controle vuurwerkopslag en verkoop 
Melding vuurwerk opslag en verkoop 

 
 
 



 

 33 

Externe veiligheid 
14  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Bedrijven 
Omschrijving werkveld Het doel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) Besluit externe 

veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb) is om mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te 
beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit rond 
zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden 
ter bescherming van individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen 
(groepsrisico). 
 
 

Uitvoeringskader Besluit externe veiligheid. Om het benodigde kennisnetwerk en provinciale 
samenwerking in stand te houden vertegenwoordigt de RUD Utrecht de 
gemeenten en provincie in het PUEV. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

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

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

technische advisering 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Een milieuadvies waarin op verantwoorde wijze rekening gehouden wordt met 
consequenties van en voor het milieu en de omgeving met als doel 
milieuschade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen 
 
Beoogd resultaat: 
Milieuadvies waarin op verantwoorde wijze rekening gehouden wordt met 
consequenties van en voor het milieu en de omgeving met als doel 
milieuschade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Advies op het milieuaspecten externe veiligheid op verzoek van het bevoegd 
gezag. We registreren de uren. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Externe veiligheid” uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.EVGR 
PRD.EVKN 
PRD.EVRG 
PRD.EVRO 
PRD.EVRR 
PRD.EVVH 
PRD.EVUT 
PRD.EVVI  
 

Instrument 
 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 
Technische advisering 

Naam product, dienst of project 
 
PUEV - Verbetering GR verantwoording 
PUEV - Kennisnetwerk 
PUEV - Routes gevaarlijke stoffen 
PUEV - RO-Advisering 
PUEV - Risicoregistratie 
PUEV - Vergunningverlening & Handhaving 
PUEV - gemeente Utrecht  
PUEV - Visies EV en IBT 
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Wet lokaal spoor en tramwegen  
15  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: bedrijven 
Omschrijving werkveld De wet lokaal spoor en tramwegen bevat regels over de aanleg, het beheer, 

het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen. Verlening van 
vergunningen en handhaving in het kader van de Wet lokaal spoor wordt 
uitgevoerd door de RUD Utrecht. Toezicht en controles worden uitgevoerd door 
de Inspectie leefomgeving en transport 
 
 

Uitvoeringskader Wet lokaal spoor, het Besluit lokaal spoor en de Regeling lokaal spoor 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Op 1 december 2015 zijn de Wet, het Besluit en de Regeling lokaal spoor in 
werking getreden. Daarin worden activiteiten omtrent de tramlijnen in Utrecht 
wettelijk geregeld. Er wordt lokaal een nieuwe spoorverbinding gerealiseerd in 
de stad Utrecht naar de Uithof. Dit vraagt tijd en inzet. Bij Koninklijk besluit is 
besloten dat de lokale spoorweginfrastructuur in de stad Utrecht, Nieuwegein 
en IJsselstein ook onder het lokaal spoor valt. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

vergunningen/intrekkingen, handhaving en technische advisering 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Vergunningen worden binnen de wettelijke termijn verleend (indicator 90%). 
Er wordt meegedacht met nieuwe initiatieven. De inzet voor handhaving wordt 
alleen waar nodig ingezet, indien het toezicht van ILT daartoe aanleiding geeft. 
 
Beoogd resultaat: 
Een veilige exploitatie van de sneltram in Utrecht en regiogemeentes.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Advies op van het bevoegd gezag. We registreren het aantal. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wet lokaal spoor en 
tramwegen” uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.ALKS 
TH02.LT 
V03.LT 
 
 

Instrument 
 
Technische advisering 
Toezicht 
Beschikking 

Naam product, dienst of project 
 
Beleidsadvisering Wet lokaal spoor 
Fysieke controle Wet lokaal spoor 
Beschikking Wet lokaal spoor 
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Wet vervoer gevaarlijke stoffen  
16  Bevoegd gezag: gemeente       Cluster RUD: Bedrijven 
Omschrijving werkveld De Wet vervoer gevaarlijke stoffen heeft als doelstelling het bevorderen van de 

openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit betekent het 
voorkomen van schade, of hinder voor mens, dier en het milieu als gevolg van 
dit vervoer centraal staat in deze wet. 
 
 

Uitvoeringskader Algemene wet bestuursrecht, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wet ruimtelijke 
ordening en de landelijke handhavingsstrategie en de vastgestelde onderdelen 
van de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

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

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

ontheffing en technische advisering 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Een onderbouwde toestemming of afwijzing voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen zodat de risico’s voor de omgeving aanvaardbaar zijn. 
 
Beoogd resultaat: 
Eerlijke en transparante belsuitvorming door onderbouwde toestemming of 
afwijzing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zodat de risico’s voor de 
omgeving aanvaardbaar zijn.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

We registreren het aantal binnenkomende aanvragen in relatie tot de 
hoeveelheid afgehandelde aanvragen. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen” uitvoert. 

Productcode 
 
V04.GS 
 

Instrument 
 
Beschikking 

Naam product, dienst of project 
 
Ontheffing Vervoer gevaarlijke stoffen 
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APV  
17  Bevoegd gezag: gemeente       Cluster RUD: Bedrijven 
Omschrijving werkveld Het behandelen van een aanvraag en het verstrekken van advies bij ontheffing van 

de richtlijnen uit de Algemene plaatselijke verordening. 
 
 

Uitvoeringskader De algemene plaatselijke verordening en de landelijke handhavingsstrategie en de 
vastgestelde onderdelen van de uniforme VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

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

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

ontheffing en technische advisering 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Een onderbouwde toestemming of afwijzing voor de gevraagde activiteiten met 
eventueel instructies voor de vereiste maatregelen. 
 
Beoogd resultaat: 
Eerlijke en transparante belsuitvorming door onderbouwde toestemming of 
afwijzing, zodat de risico’s of overlast voor de omgeving aanvaardbaar zijn.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “APV” uitvoert. 

Productcode 
 
A01.GV 
V02.GV 
 

Instrument 
 
Technische advisering 
Beschikking 

Naam product, dienst of project 
 
Advisering ontheffing Algemene plaatselijke verordening 
Ontheffing Algemene plaatselijke verordening 
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Ontgrondingenwet  
18  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: Ontgrondingen 
Omschrijving werkveld De uitvoering van de Ontgrondingenwet is gericht op het toetsen van alle belangen die 

voortvloeien uit een ontgronding/afgraving (voor zover niet primair binnen andere 
wetgeving geborgd). De Ontgrondingsverordening van de provincie Utrecht (2012) regelt 
nader welke situaties/functies onder welke voorwaarden zijn vrijgesteld van de 
vergunningplicht. 
 
 

Uitvoeringskader Ontgrondingenwet en Ontgrondingsverordening 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De prioriteit ligt bij grote ontgrondingen (> 500.000 m3) en complexe projecten. 
Daarnaast worden illegale ontgrondingen aangepakt. De meeste geconstateerde 
overtredingen betreffen administratieve overtredingen. De afgelopen jaren is extra inzet 
gepleegd op het doen van die meldingen door surveillance, preventie en voorlichting. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

beschikkingen, toezicht, handhaving en technische advisering 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Er wordt meegedacht met nieuwe initiatieven tijdens vooroverleggen. Indien dat leidt tot 
een aanvraag om een vergunning, dan volgt er een m.e.r.-advies. Via casemanagement 
wordt tussen verschillende vergunningverleners afstemming qua procedures gezocht. 
Afgraven van oppervlaktedelfstoffen is zodanig dat de omgeving niet onnodig wordt 
belast. De prioriteit ligt bij gebiedscontroles om illegale situaties op te sporen. Met een 
fysieke controle wordt onder andere getoetst aan de naleving van de 
vergunningsvoorwaarden. Ook werkprotocollen, profielen van de ontgronding worden met 
een administratieve controle beoordeeld. 
 
Beoogd resultaat: 
Een eerlijke en transparante besluitvorming door prioriteit te geven aan het tijdig 
afronden van procedures. Het naleefgedrag is minimaal (spontaan naleefgedrag) 80% en 
een toezichtseffect van 80%. Meldingen en klachten zijn zoveel als technisch mogelijk tot 
tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld. De RUD Utrecht controleert álle lopende 
ontheffingen. Illegale ontgrondingen worden aangepakt.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de producten 
die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Ontgrondingenwet” uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.AON 
TH01.ON 
TH02.ON 
V01.ON 
V04.ON 
V04.ON1 
PRD.CAON 
TH03.WB3 

Instrument 
 
Technische advisering 
Toezicht 
Toezicht 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Toezicht 

Naam product, dienst of project 
 
Beleidsadvisering Ontgrondingenwet 
Administratieve controle Ontgrondingenwet 
Fysieke controle Ontgrondingenwet 
Vooroverleg Ontgrondingenwet 
Beschikking op aanvraag of wijziging Ontgrondingenwet 
Beschikking wijziging tenaamstelling (Ontgrondingenwet) 
Casemanagement Ontgrondingenwet 
Gebiedscontrole Bodembescherming ontgrondingenwet 
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Waterwet  
19  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: Waterwet 
Omschrijving werkveld In artikel 2.1 Waterwet is het doel van de wet verankerd: 

•voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, in samenhang met  
•bescherming en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen en  
•vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen 
 
 

Uitvoeringskader Waterwet 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie geeft op basis van de Waterwet uitvoering aan kwantitatief 
grondwaterbeheer en is wettelijk verantwoordelijk voor grondwateronttrekkingen 
voor open bodemenergiesystemen, drinkwatervoorzieningen en industriële 
doeleinden (onttrekkingen >150.000m3 per jaar). Vergunningverlening en 
toezicht/handhaving van WKO-systemen worden ingezet om kansen voor 
initiatiefnemers van duurzame bodemenergie te maximaliseren, bodembelangen 
integraal af te wegen en te sturen op doelmatig gebruik en de efficiënte werking van 
WKO-systemen. Ook is de provincie verantwoordelijk voor het voorkomen en 
ongedaan maken van illegale onttrekkingen (en infiltraties). De jaarlijks onttrokken 
hoeveelheden en de verdeling over de provincie worden geregistreerd. Op basis van 
de onttrokken jaarhoeveelheden int de provincie grondwaterheffingen. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Meldingafhandeling, beschikkingen, toezicht, handhaving en technische advisering 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het doel van advies is om op verantwoorde wijze rekening te houden met 
consequenties van en voor het milieu en de omgeving met als doel milieuschade te 
voorkomen en/of te beperken. Daarnaast contact blijven opnemen met 
vergunninghouders van WKO-systemen die structureel minder dan 50% van de 
jaarlijks vergunde waterhoeveelheid verpompen om te kijken waar vergunningen 
verkleind kunnen worden om zo ook ondergronds ruimte vrij te maken voor nieuwe 
bodemenergie-initiatieven; 
Door meer de proceduretijd te bewaken, er voor zorgen dat meer vergunningen 
binnen de termijn worden beslist; 
 
 
Beoogd resultaat: 
Een eerlijke en transparante besluitvorming door prioriteit te geven aan het tijdig 
afronden van procedures. We blijven in contact met vergunninghouders van WKO-
systemen die structureel minder dan 50% van de jaarlijks vergunde 
waterhoeveelheid verpompen om te kijken waar vergunningen verkleind kunnen 
worden om zo ook ondergronds ruimte vrij te maken voor nieuwe bodemenergie-
initiatieven. Het naleefgedrag is minimaal (spontaan naleefgedrag) 90% en een 
toezichtseffect van 90%. Meldingen en klachten zijn zoveel als technisch mogelijk tot 
tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld. . Op basis van het systeem 
voorloper-volger-nablijver zijn systemen gecontroleerd. Hierbij zorgen we voor 
minder toezichtlast bij voorlopers en hebben we meer tijd om de minder goed 
lopende systemen te controleren en bij te sturen.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Waterwet” uitvoert. 
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Productcode 
 
PRD.AWW 
V04.WW1 
V02.WW 
V01.WW 
V04.WW 
PRD.FHG 
TH01.WW 
TH01.WW2 
TH01.WW3 
TH02.WW 
V04.WW4 
V04.WW2 
 

Instrument 
 
Technische advisering 
Beschikking 
Meldingsafhandeling 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Beschikking 
Beschikking 
 
 

Naam product, dienst of project 
 
Beleidsadvisering Waterwet 
Beschikking drinkwaterwinning/industriële winning 
Behandeling melding Waterwet 
Vooroverleg Waterwet 
Beschikking grondwateronttrekking- en opslag Waterwet 
Facturatie heffingen grondwater 
Administratieve controle Waterwet 
Administratieve controle grondwaterheffingen Waterwet 
Administratieve controle jaaropgaven Waterwet 
Fysieke controle Waterwet 
Beschikking wijziging tenaamstelling (Waterwet) 
Intrekken beschikking grondwateronttrekking- en opslag 
Waterwet 
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Wet natuurbescherming: gebiedsbescherming  
20  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: Wet natuurbescherming 
Omschrijving werkveld De gebiedsbescherming is voornamelijk gericht op activiteiten die mogelijk een negatieve 

invloed uitoefenen op te beschermen waarden in Natura 2000-gebieden. Het gaat om 
activiteiten in de gebieden zelf, maar ook om activiteiten buiten deze gebieden, die 
middels de zogeheten externe werking wel effect hebben op natuurwaarden in deze 
gebieden. 
 
 

Uitvoeringskader De Wnb is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de 
provincies, onder andere vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het 
Natuurpact (2013). De Wnb onderscheidt het beschermen van gebieden (hoofdstuk 2), 
dier- en plantensoorten (hoofdstuk 3) en houtopstanden (hoofdstuk 4) en landschap 
(hoofdstuk 5). De vergunningen en ontheffingen worden verleend door de provincie zelf. 
Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht op basis van de landelijke 
handhavingsstrategie. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Ter uitvoering van de Wnb heeft de provincie op 12 december 2016 haar strategisch 
natuurbeleid herzien met de provinciale Natuurvisie, een ‘plus’ op Natuurbeleid 2.0. De 
provincie heeft als grote ambitie om de natuur, het landschap en de cultuurhistorische 
waarde, het behoud en herstellen van de biodiversiteit (het stoppen van de achteruitgang 
van de verschillende plant- en diersoorten) en het behoud van waardevolle landschappen 
en houtopstanden vanwege hun bijdrage aan de biodiversiteit en hun cultuurhistorische 
betekenis, binnen dit kader prioriteit te geven. De bevoegdheden, taken en verplichtingen 
uit de Wnb dienen allemaal te worden uitgevoerd en uitgeoefend met het oog op de 
hiervoor genoemde ambitie. Vanuit de visie is gelijktijdig het Beleidskader Wet 
natuurbescherming, Natuurlijk waardevol, vastgesteld. Dat is het juridisch-beleidsmatig 
kader voor de uitvoering van de VTH-taken binnen dit jaarprogramma. In drie 
supplementen zijn bij dit kader de uit de Wnb voortvloeiende Verordening Natuur en 
Landschap provincie Utrecht 2017 (hierna: VNL), Beleidsregels natuur en landschap 
provincie Utrecht 2017 (hierna: Bnl) en de Beleidsregels schadebestrijding per diersoort 
(hierna: Bsd) samengebracht. In de VNL zijn de wettelijke verplichtingen uitgewerkt op 
het gebied van faunabeheer, gebieden, soorten en houtopstanden. De vaste 
gedragsregels, met name ten behoeve van de vergunningverlening, zijn opgenomen in de 
Bnl en de Bsd. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale ondersteuning, 
klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het doel is om de kwaliteit van deze gebieden te beschermen. Hiervoor worden 
gebiedscontroles, fysieke controles en administratieve controles ingezet. Er wordt in elk 
Natura 2000-gebied minimaal één gebiedscontrole uitgevoerd. Indien herstelmaatregelen 
in de gebieden worden uitgevoerd, wordt daarop gecontroleerd. Daarnaast hebben de 
fysieke controles bij veehouderijen (op de cross compliance en 2-jaarstermijn PAS 
vergunningen en meldingen) prioriteit. Op verzoek van de provincie Utrecht kan een deel 
van de fysieke controles ingezet worden voor controles bij milieubedrijven. In de loop van 
het jaar wordt beoordeeld hoe er wordt omgegaan met controles van de luchtwassers bij 
veehouderijen. 
 
Beoogd resultaat: 
Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder te voorkomen en de 
beleving en veiligheid in het buitengebied te bevorderen.Het naleefgedrag is minimaal 
(spontaan naleefgedrag) 90% en een toezichtseffect van 90%. Meldingen en klachten zijn 
zoveel als technisch mogelijk tot tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de producten 
die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wet natuurbescherming: gebiedsbescherming” 
uitvoert. 
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Productcode 
 
PRD.ANBG 
C02.NB 
PRD.PV1 

Instrument 
 
Technische advisering 
Meldingsafhandeling 
Toezicht 

Naam product, dienst of project 
 
Beleidsadvisering Wnb gebiedsbescherming 
Behandeling groene meldingen en consignatie 
Gebiedscontrole Buitengebied 
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Wet natuurbescherming: Soortenbescherming / Beheer en schadebestrijding  
21  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: Wet natuurbescherming 
Omschrijving werkveld Het hoofdstuk soortenbescherming heeft als doel de bescherming van in het wild 

levende dieren en aldaar voorkomende planten. Ter bescherming van de biodiversiteit 
omvat hoofdstuk 3 van de Wnb een stelsel van verbodsbepalingen waarin is bepaald 
welke activiteiten in beginsel niet zijn toegestaan – het zogenoemde passieve 
soortenbeleid. Te denken valt aan het doden, vangen of verstoren van dieren of het 
verwijderen van planten. Deze verbodsbepalingen gelden voor de soorten die door de 
Wnb beschermd worden – zoals soorten die in de bijlagen van de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen staan of bepaalde soorten die op de Rode Lijsten voorkomen. Dit 
juridisch instrumentarium uit de Wnb wordt ingezet om de natuurkwaliteit binnen en 
buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te behouden en waar mogelijk te 
verbeteren. 
 
 

Uitvoeringskader De Wnb is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de 
provincies, onder andere vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het 
Natuurpact (2013). De Wnb onderscheidt het beschermen van gebieden (hoofdstuk 2), 
dier- en plantensoorten (hoofdstuk 3) en houtopstanden (hoofdstuk 4) en landschap 
(hoofdstuk 5). De vergunningen en ontheffingen worden verleend door de provincie zelf. 
Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht op basis van de 
landelijke handhavingsstrategie. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

In het Beleidskader Wnb zijn het beschermingsregiem, de desbetreffende soorten en de 
provinciale aanpak nader toegelicht. De provincie is tevens verantwoordelijk voor de 
besluitvorming op het gebied van beheer en schadebestrijding. Om invulling te geven 
aan dit beleid verleent de provincie ontheffingen en vrijstellingen, en worden er 
opdrachten gegeven voor ingrepen in populaties ten behoeve van beheer en 
schadebestrijding.  
De rol van de provincie is ten eerste het afwegen van belangen, getoetst aan het 
beleidskader. Zorgvuldig wordt omgegaan met het verlenen van vrijstellingen en 
ontheffingen van de gebods- en verbodsbepalingen uit de wet. Als een bepaalde 
activiteit wordt toegestaan die de natuurkwaliteit schade berokkent – bijvoorbeeld 
doordat een beschermde soort of een beschermd leefgebied aangetast wordt – wordt 
om mitigerende of compenserende maatregelen gevraagd, waarbij de provincie streeft 
naar een zo goed mogelijk resultaat. Wat betreft het faunabeheer heeft de provincie het 
toezicht op het handhaven van de winterrust voor overwinterende ganzen in het 
Beleidskader Wnb als structurele prioriteit aangemerkt. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale ondersteuning, 
klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het doel is om de populaties van beschermde dieren te beschermen. De afhandeling van 
klachten en meldingen, die onder andere via de milieuklachtentelefoon worden 
ontvangen, krijgt daarom prioriteit boven de controles op de ontheffingen. Niet alle 
afgegeven ontheffingen kunnen worden gecontroleerd, maar via het genoemde project 
GGA soorten wordt effectief een gebied ‘uitgekamd’ om zo meer resultaat te behalen.  
 
 
Beoogd resultaat: 
Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder te voorkomen en de 
beleving en veiligheid in het buitengebied te bevorderen.Het naleefgedrag is minimaal 
(spontaan naleefgedrag) 90% en een toezichtseffect van 90%. Meldingen en klachten 
zijn zoveel als technisch mogelijk tot tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de producten 
die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wet natuurbescherming: Soortenbescherming / 
Beheer en schadebestrijding” uitvoert. 
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Productcode 
 
PRD.ANBS 
TH01.NB1 
TH02.NB1 
TH02.NB8 
TH02.PV8 
TH02.PV9 
TH03.NB3 
TH03.NB7 
PRD.ECO 

Instrument 
 
Technische advisering 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Technische advisering 
 

Naam product, dienst of project 
 
Beleidsadvisering Wnb soortbescherming 
Administratieve controle Natuurbeschermingswet/ PAS 
Fysieke controle Natuurbeschermingswet/ PAS 
Fysieke controle beheermaatregelen 
Fysieke controle Melding/klacht Soortenbescherming 
Fysieke controle Ontheffing Soortenbescherming 
Gebiedscontrole schadebestrijding 
Gebiedscontrole soortenbescherming 
Advisering Ecologie 
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Wet natuurbescherming: Houtopstanden  
22  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: Wet natuurbescherming 
Omschrijving werkveld In Hoofdstuk 4 van de Wnb is de bescherming van houtopstanden geregeld, waarvan de 

kern wordt gevormd door de kapmelding en de verplichting tot herbeplanting ter plaatse 
binnen 3 jaar na het vellen van de houtopstand. De herbeplanting dient op 
bosbouwkundig verantwoorde wijze te worden uitgevoerd. De bescherming vloeit als 
zodanig niet onmiddellijk voort uit internationale verplichtingen, maar is van wezenlijk 
belang in het licht van nationale én internationale natuur-, landschaps- en 
milieudoelstellingen. 
 

Uitvoeringskader De Wnb is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de 
provincies, onder andere vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het 
Natuurpact (2013). De Wnb onderscheidt het beschermen van gebieden (hoofdstuk 2), 
dier- en plantensoorten (hoofdstuk 3) en houtopstanden (hoofdstuk 4) en landschap 
(hoofdstuk 5). De vergunningen en ontheffingen worden verleend door de provincie zelf. 
Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht op basis van de landelijke 
handhavingsstrategie. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Met de invulling van het instrumentarium heeft de provincie rekening gehouden met de 
hedendaagse principes in het natuur- en bosbeheer, zoals ruimte voor natuurherstel en 
natuurontwikkeling versus behoud van het bestaande bosareaal. Het beleid is gericht op 
het behoud, het realiseren van natuurdoelen en op de bescherming van bossen binnen de 
natuurparels. In de overige bossen streeft de provincie naar variatie ten behoeve van de 
belevings- en natuurwaarden in een balans met duurzame houtproductie. In deze bossen 
hebben de verschillende functies een plek naast elkaar. Afhankelijk van de lokale situatie 
kan een bepaalde functie prevaleren boven andere functies.  
In hoofdstuk 5 Beleidskader Wnb en paragraaf 5.5. van de VNL wordt het behoud van de 
kleine landschaps-elementen die niet onder Hoofdstuk 4 Houtopstanden van de Wnb 
vallen, met elkaar gekoppeld 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale ondersteuning, 
klachtafhandeling 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het doel is om het bosareaal te behouden. Met de bomenmonitor (GIS-tool in combinatie 
met luchtfoto’s) kunnen illegale vellingen effectiever opgespoord worden. Deze methode 
wordt in 2019 verder uitgerold. Daar waar de bomenmonitor geen volledige duidelijkheid 
biedt, kunnen gebiedscontroles worden uitgevoerd om de situatie ter plaatse te 
beoordelen. De fysieke controles worden benut om herbeplantings- en aanslagcontroles 
uit te voeren en illegale vellingen vast te leggen. Er zijn uren opgenomen voor 
implementatie van de bomenmonitor en het beoordelen van de bijbehorende luchtfoto’s. 
In 2019 en 2020 zullen de door de Randstedelijke Rekenkamer geconstateerde 
achterstanden op controles herplantverplichtingen houtopstanden bij 
boscompensatielocaties planmatig worden weggewerkt. 
 
Beoogd resultaat: 
Naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder te voorkomen en de 
beleving en veiligheid in het buitengebied te bevorderen.Het naleefgedrag is minimaal 
(spontaan naleefgedrag) 90% en een toezichtseffect van 90%. Meldingen en klachten zijn 
zoveel als technisch mogelijk tot tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld.  
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de producten 
die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wet natuurbescherming: Houtopstanden” uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.ANBH 
TH02.NB2 
TH03.NB 
TH03.NB2 
TH03.NB8 

Instrument 
 
Technische advisering 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
 

Naam product, dienst of project 
 
Beleidsadvisering Wnb houtopstanden 
Fysieke controle Houtopstanden 
Gebiedscontrole Natuur 
Gebiedscontrole Milieuvlucht 
Gebiedscontrole Natuur Houtopstanden 
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Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden  
23  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: Zwemwater 
Omschrijving werkveld De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (afgekort: Whvbz) is 

een Nederlandse wet die in 1984 is gemaakt voor toezicht op een openbaar zwembad. 
Sindsdien is het toezicht ook uitgebreid tot niet-openbare zwembaden, bijvoorbeeld in 
hotels en op campings. Sinds 2000 gaat de wet ook over therapiebaden in de medische 
sfeer. De wet regelt niet alleen de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid voor zwembaden, 
maar ook voor oppervlaktewater waarin gezwommen mag worden. De Provincie is belast 
met het toezicht. 
 

Uitvoeringskader De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de landelijke 
handhavingsstrategie en de vastgestelde onderdelen van de uniforme VTH-strategie voor 
de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Het doel van de Whvbz is om de gezondheid en veiligheid van zwemmers en baders te 
beschermen. De provincie Utrecht heeft als wettelijke taak ervoor te zorgen dat bezoekers 
van badinrichtingen en zwemlocaties in oppervlaktewater op haar grondgebied 
aangenaam en veilig kunnen zwemmen. Voor de uitvoering van de Whvbz wordt gebruik 
gemaakt van de instrumenten bestuurlijke waarschuwing, last onder dwangsom, of een 
last tot sluiting/zwemverbod. Ook publieksinformatie is een belangrijk instrument. De 
ambitie is om de kwaliteit van de Utrechtse zwembaden en zwemlocaties te verbeteren op 
zwemwaterkwaliteit, toezicht veiligheid zwemmers en op legionellapreventie zwembaden. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale ondersteuning, 
klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het beschermen van zwemmers in zwembaden en zwemlocaties in oppervlaktewater 
tegen gezondheids- en veiligheidsrisico’s. 
 
Beoogd resultaat: 
De werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving badinrichtingen en 
zwemlocaties in oppervlaktewater zijn: 
• Fysieke controle van de openbare en niet-openbare zwembaden (hotels, 
campings, etc.) en zwemlocaties in oppervlaktewater met extra aandacht voor 
legionellapreventie en de veiligheid van zwemmers; 
• Deskcontrole met beoordeling laboratoriumuitslagen van periodiek onderzoek 
kwaliteit zwemwater. Bij normoverschrijding direct handhavend reageren naar exploitant 
en beoordelen meldingen nieuwbouw en renovaties van badinrichtingen. Eindbeoordeling 
altijd schriftelijk meedelen aan exploitant/houder; 
• Publieksinformatie verstrekken over actuele situaties en gevaren middels 
bebording ter plaatse en digitaal op site Zwemwater.nl. 
• In IPO-verband bijdrage leveren aan actuele zaken en implementatie nieuwe 
zwemwaterregelgeving in Omgevingswet. 
Als resultaat streven we naar een spontaan naleefgedrag van 40% en toezichtseffect van 
90% behouden. Meldingen en klachten tot tevredenheid van alle betrokkenen afhandelen.  
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de producten 
die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden” uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.AZW 
PRD.IZW 
TH01.ZW1 
TH01.ZW2 
TH02.ZW1 
TH02.ZW2 
TH02.ZW4 
 

Instrument 
 
Technische advisering 
Technische advisering 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 

Naam product, dienst of project 
 
Beleidsadvisering WHVBZ 
Publieksinformatie waterkwaliteit, veiligheid & consignatie 
Administratieve controle waterkwaliteit badinrichtingen (A+B) 
Administratieve controle waterkwaliteit zwemlocaties (C+D)  
Fysieke controle badinrichtingen (A+B) 
Fysieke controle zwemlocaties (C+D) en oppervlaktewater 
Fysieke controle nieuwbouw, renovatieplannen en ontheffing zwembaden 
(A+B) 
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Verordening Natuur en Landschap: borden, vlaggen spandoeken en 
objecten  
24  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: VNL 
Omschrijving werkveld De provincie heeft de Landschapsverordening provincie Utrecht 2016 volledig 

en beleidsneutraal overgenomen in hoofdstuk 5 van de VNL (hierna VNL5 
genoemd). VNL5 is een belangrijk instrument in het Utrechtse landschaps-
beleid om de vaak sluipenderwijs optredende ‘verrommeling’ van het landschap 
te voorkomen. Het doel van dit hoofdstuk is het waarborgen van ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied, door het beschermen van landschappelijke, 
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden (LNCA-
waarden). 
 

Uitvoeringskader Verordening Natuur en Landschap 2017 
Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie hecht sterk aan een samenhangend beleid, gericht op behoud, 
herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Bij het verloren 
gaan van genoemde waarden gaat het, naast grootschalige aantasting, ook en 
vooral om kleinschalige vormen van aantasting. Insteek is daarom het in de 
kiem smoren van ongewenste ontwikkelingen vóórdat het een grootschalige 
aantasting kan worden. De ontheffingen worden verleend door de provincie 
zelf. Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. Het gaat 
hier over alle vormen van reclame in het buitengebied. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale ondersteuning, 
klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Gebiedscontroles worden uitgevoerd om illegale situaties op te sporen. Tijdens 
de gebiedscontroles landschap wordt op alle onderdelen Hoofdstuk 5 uit de 
VNL gecontroleerd.  Wat betreft de onderdelen borden, banieren etc. nog het 
volgende: Opgespoorde overtredingen tijdens de gebiedscontroles worden met 
een fysieke controle afgehandeld. De prioriteit ligt bij niet-object gebonden 
borden, aangezien die het landschap aanzienlijk kunnen verrommelen. Daarom 
streng toezicht tijdens verkiezingstijd op de vrijstelling voor het tijdelijk mogen 
plaatsen van verkiezingsborden. 
 
 
Beoogd resultaat: 
Vanwege de impact op de visuele belevingswaarde van het omringende 
landschapsschoon hebben de niet-object gebonden borden de hoogste 
handhavingsprioriteit houden. Snel optreden is hierbij van belang, ook omdat 
ze andere borden aantrekken. Daarom heeft de strafrechtelijke aanpak de 
voorkeur boven de bestuursrechtelijke aanpak. Opgespoorde overtredingen 
tijdens de gebiedscontroles worden met een fysieke controle afgehandeld. Het 
naleefgedrag is minimaal (spontaan naleefgedrag) 80% en een toezichtseffect 
van 80%.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Verordening Natuur en 
Landschap: borden, vlaggen spandoeken en objecten” uitvoert. 

Productcode 
 
TH02.PV1 
 

Instrument 
 
Toezicht 
 

Naam product, dienst of project 
 
Fysieke controle Verordening natuur en landschap 5.2 
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Verordening Natuur en Landschap: storten, dempen, ophogen en 
"rommelterrein"  
25  Bevoegd gezag:        Cluster RUD: VNL 
Omschrijving werkveld De provincie heeft de Landschapsverordening provincie Utrecht 2016 volledig 

en beleidsneutraal overgenomen in hoofdstuk 5 van de VNL (hierna VNL5 
genoemd). VNL5 is een belangrijk instrument in het Utrechtse landschaps-
beleid om de vaak sluipenderwijs optredende ‘verrommeling’ van het landschap 
te voorkomen. Het doel van dit hoofdstuk is het waarborgen van ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied, door het beschermen van landschappelijke, 
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden (LNCA-
waarden). 
 
 

Uitvoeringskader Verordening Natuur en Landschap 2017 
Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie hecht sterk aan een samenhangend beleid, gericht op behoud, 
herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Bij het verloren 
gaan van genoemde waarden gaat het, naast grootschalige aantasting, ook en 
vooral om kleinschalige vormen van aantasting. Insteek is daarom het in de 
kiem smoren van ongewenste ontwikkelingen vóórdat het een grootschalige 
aantasting kan worden. De ontheffingen worden verleend door de provincie 
zelf. Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. Hier gaat 
het om illegale situaties, zoals het storten van afval, illegale slootdempingen en 
‘rommelterreinen’. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale ondersteuning, 
klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Gebiedscontroles worden uitgevoerd om illegale situaties op te sporen. Tijdens 
de gebiedscontroles landschap wordt op alle onderdelen Hoofdstuk 5 uit de 
VNL gecontroleerd.  Wat betreft de onderdelen storten, dempen, ophogen en 
"rommelterreinen" nog het volgende: Alle ontheffingen worden gecontroleerd 
(fysieke controle). Illegale situaties krijgen meer prioriteit dan controles op 
ontheffingen. 
 
Beoogd resultaat: 
Hier gaat het om illegale situaties, zoals het storten van afval, illegale 
slootdempingen en ‘rommelterreinen’. Gebiedscontroles en luchtverkenningen 
zijn goede middelen om deze overtredingen op te sporen. Het naleefgedrag is 
minimaal (spontaan naleefgedrag) 80% en een toezichtseffect van 80%.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Verordening Natuur en 
Landschap: storten, dempen, ophogen en "rommelterrein"” uitvoert. 

Productcode 
 
TH02.PV2 
TH03.NB4 

Instrument 
 
Toezicht 
Toezicht 
 

Naam product, dienst of project 
 
Fysieke controle Verordening natuur en landschap 5.3 
Gebiedscontrole Landschap 
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Verordening Natuur en Landschap: wateren  
26  Bevoegd gezag:        Cluster RUD: VNL 
Omschrijving werkveld De provincie heeft de Landschapsverordening provincie Utrecht 2016 volledig 

en beleidsneutraal overgenomen in hoofdstuk 5 van de VNL (hierna VNL5 
genoemd). VNL5 is een belangrijk instrument in het Utrechtse landschaps-
beleid om de vaak sluipenderwijs optredende ‘verrommeling’ van het landschap 
te voorkomen. Het doel van dit hoofdstuk is het waarborgen van ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied, door het beschermen van landschappelijke, 
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden (LNCA-
waarden). 
 
 

Uitvoeringskader Verordening Natuur en Landschap 2017 
Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie hecht sterk aan een samenhangend beleid, gericht op behoud, 
herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Bij het verloren 
gaan van genoemde waarden gaat het, naast grootschalige aantasting, ook en 
vooral om kleinschalige vormen van aantasting. Insteek is daarom het in de 
kiem smoren van ongewenste ontwikkelingen vóórdat het een grootschalige 
aantasting kan worden. De ontheffingen worden verleend door de provincie 
zelf. Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale ondersteuning, 
klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Gebiedscontroles worden uitgevoerd om illegale situaties op te sporen. Tijdens 
de gebiedscontroles landschap wordt op alle onderdelen Hoofdstuk 5 uit de 
VNL gecontroleerd.  Wat betreft de onderdelen wateren, woonschepen, 
vaartuigen, voorwerpen en hun voorzieningen nog het volgende: Alle 
ontheffingen worden gecontroleerd (fysieke controle). Illegale situaties krijgen 
meer prioriteit dan controles op ontheffingen; 
 
 
Beoogd resultaat: 
Het gaat hier over  wateren en hun oeverlanden en de aantasting van de 
visuele belevingswaarde van het landschapsschoon door de aanwezigheid van 
woonschepen, recreatievaartuigen en afmeervoorzieningen. Het is niet 
toegestaan om zomaar woonschepen en recreatievaartuigen aan te meren in 
het buitengebied. Het gaat meestal om een scala aan overtredingen in een 
waterloop. Het naleefgedrag is minimaal (spontaan naleefgedrag) 80% en een 
toezichtseffect van 80%.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Verordening Natuur en 
Landschap: wateren” uitvoert. 

Productcode 
 
TH02.PV3 
 

Instrument 
 
Toezicht 
 

Naam product, dienst of project 
 
Fysieke controle Verordening natuur en landschap 5.4 
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Verordening Natuur en Landschap: kleine landschapselementen  
27  Bevoegd gezag:        Cluster RUD: VNL 
Omschrijving werkveld De provincie heeft de Landschapsverordening provincie Utrecht 2016 volledig 

en beleidsneutraal overgenomen in hoofdstuk 5 van de VNL (hierna VNL5 
genoemd). VNL5 is een belangrijk instrument in het Utrechtse landschaps-
beleid om de vaak sluipenderwijs optredende ‘verrommeling’ van het landschap 
te voorkomen. Het doel van dit hoofdstuk is het waarborgen van ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied, door het beschermen van landschappelijke, 
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden (LNCA-
waarden). 
 
 

Uitvoeringskader Verordening Natuur en Landschap 2017 
Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie hecht sterk aan een samenhangend beleid, gericht op behoud, 
herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Bij het verloren 
gaan van genoemde waarden gaat het, naast grootschalige aantasting, ook en 
vooral om kleinschalige vormen van aantasting. Insteek is daarom het in de 
kiem smoren van ongewenste ontwikkelingen vóórdat het een grootschalige 
aantasting kan worden. De ontheffingen worden verleend door de provincie 
zelf. Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. Het gaat 
hier over  wateren en hun oeverlanden en de aantasting van de visuele 
belevingswaarde van het landschapsschoon door de aanwezigheid van 
woonschepen, recreatievaartuigen en afmeervoorzieningen. Het is niet 
toegestaan om zomaar woonschepen en recreatievaartuigen aan te meren in 
het buitengebied. Het gaat meestal om een scala aan overtredingen in een 
waterloop. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale ondersteuning, 
klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het beschermen van de kleine waardevolle landschapselementen met een 
beperkt oppervlak of klein volume, die medebepalend zijn voor de identiteit van 
het landschap. Op basis van de op 24 maart 2015 vastgestelde waardenkaart 
zijn de op deze kaart vastgelegde elementen beschermd. Handhaving vindt 
vooral plaats op basis van administratieve controles op basis van GEO/GIS-
informatie (mogelijk kan de bomenmonitor hier ook worden benut) en het 
vergelijken van de waardenkaart met luchtfotomateriaal. Als er verschillen zijn, 
worden op de gesignaleerde locaties fysieke controles ingepland. De 
administratieve controle door middel van luchtfoto’s op de kleine 
landschapselementen is begin 2018  afgerond.  
De Bomenmonitor zal worden gebruikt om te bewaken dat de op de kaart 
ingetekende kleine landschapselementen (KLE) niet definitief worden gekapt of 
vernietigd. Omdat het onomkeerbare overtredingen betreft, zal regelmatig een 
analyse van de luchtfoto’s worden ingepland. Met een fysieke controle worden 
overtredingen met prioriteit aangepakt, ook omdat dan 
herbeplantingsverplichtingen dienen te volgen. 
 
Beoogd resultaat: 
Hier gaat het om illegale situaties, zoals het storten van afval, illegale 
slootdempingen en ‘rommelterreinen’. Gebiedscontroles en luchtverkenningen 
zijn goede middelen om deze overtredingen op te sporen. Het naleefgedrag is 
minimaal (spontaan naleefgedrag) 80% en een toezichtseffect van 80%.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Verordening Natuur en 
Landschap: kleine landschapselementen” uitvoert. 

Productcode 
 

Instrument 
 

Naam product, dienst of project 
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TH01.PV7 
 
TH02.PV4 

Toezicht 
 
Toezicht 
 

Administratieve controle Verordening natuur en landschap 5.5 (analyse 
GEO-informatie) 
Fysieke controle Verordening natuur en landschap 5.5 
 

 
 
Provinciale verordeningen stiltegebieden  
28  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: PMV 
Omschrijving werkveld De Provinciale milieuverordening (PMV) omvat onder andere regelgeving voor 

gedragingen in stiltegebieden. De stiltegebieden zijn weergegeven in bijlagen 1 
en 3 van de PMV. 
 

Uitvoeringskader De Provinciale milieuverordening 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie hecht sterk aan een samenhangend beleid, gericht op behoud, 
herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Bij het verloren 
gaan van genoemde waarden gaat het, naast grootschalige aantasting, ook en 
vooral om kleinschalige vormen van aantasting. Insteek is daarom het in de 
kiem smoren van ongewenste ontwikkelingen vóórdat het een grootschalige 
aantasting kan worden. De ontheffingen worden verleend door de provincie 
zelf. Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 

toezicht, handhaving, beschikkingen, technische advisering, data en digitale 
ondersteuning, klachtafhandeling 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Centraal staat het beantwoorden van vragen van derden over wat wel en niet 
mag in stiltegebieden, daaruit voortkomende advisering en het beoordelen van 
ontheffingsaanvragen (incl. voorafgaand advieswerk). Het kan daarbij gaan om 
bijvoorbeeld regionale jongerendagen, landleven-evenementen, etc. Op 
jaarbasis worden ongeveer 6 ontheffingen afgegeven. Afgegeven ontheffingen 
worden fysiek gecontroleerd op naleving. Meldingen en klachten worden waar 
mogelijk per omgaande afgehandeld. 
 
Beoogd resultaat: 
Een heldere communicatie en informatieverstrekking om winningen zo goed 
mogelijk te beschermen. Daarnaast geven we prioriteit aan een eerlijke en 
transparante besluitvorming door het tijdig afronden van procedures. Dit om 
naleving van de PMV te stimuleren en schade en overlast in 
grondwaterbeschermingsgebieden te voorkomen. Daarnaast streven we 
naleving van de PMV om milieuschade en –hinder in 
grondwaterbeschermingszones te voorkomen. Het naleefgedrag is minimaal 
(spontaan naleefgedrag) 90% en een toezichtseffect van 90%.  

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Provinciale verordeningen 
stiltegebieden” uitvoert. 

Productcode 
 
TH02.PV5 
TH03.PV6 
V04.PV 
TH02.PV7 
  

Instrument 
 
Toezicht 
Toezicht 
Beschikking 
Toezicht 
 

Naam product, dienst of project 
 
Fysieke controle PMV Stiltegebied 
Gebiedscontrole stiltegebied 
Ontheffing PMV Stiltegebied 
Fysieke controle Distelverordening 
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Provinciale verordeningen grondwaterbeschermingsgebieden  
29  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: PMV 
Omschrijving werkveld In de Provinciale Milieuverordening (PMV) zijn beschermingszones 

(waterwingebied, grondwaterbeschermings-gebied, boringsvrije zone) 
vastgesteld rondom drinkwaterwinningen. Deze beschermings-zones moeten de 
voorraad kwalitatief goed, zoet grondwater als grondstof voor drinkwater 
beschermen tegen nadelige invloeden van buitenaf. De PMV bevat verboden en 
vrijstellingen voor activiteiten op of in de bodem die de grondwaterkwaliteit 
negatief kunnen beïnvloeden. De activiteiten zijn onderverdeeld in activiteiten 
binnen inrichtingen (via het OLO binnenkomende adviesverzoeken die 
onderdeel uitmaken van een omgevingsvergunning) en buiten inrichtingen 
(deze meldingen komen vaak binnen via de telefoon of de e-mail). Daarnaast 
vindt ook informatieverstrekking over verboden/vrijstellingen binnen 
beschermingsgebieden plaats 
 
 

Uitvoeringskader De Provinciale milieuverordening 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is bevoegd gezag voor activiteiten buiten inrichtingen en geeft 
advies bij activiteiten binnen inrichtingen. Vergunningverlenende taken op dit 
terrein zijn veelomvattend.  
 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Meldingafhandeling, beschikkingen, toezicht, handhaving, technische 
advisering, data en digitale ondersteuning, klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Proactieve inzet om winningen zo goed als mogelijk te beschermen (met het 
oog op een duurzame toekomst). Daarnaast een heldere communicatie en 
informatieverstrekking richting adviesbureaus, burgers en bedrijven over de 
geldende verboden en regels binnen beschermingsgebieden. Maar ook richting 
gemeente en waterschappen. 
 
Beoogd resultaat: 
Een heldere communicatie en informatieverstrekking om winningen zo goed 
mogelijk te beschermen. Daarnaast streven we naleving van de PMV om 
milieuschade en –hinder in grondwaterbeschermingszones te voorkomen. Het 
naleefgedrag is minimaal (spontaan naleefgedrag) 80% en een toezichtseffect 
van 80%.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Provinciale verordeningen 
grondwaterbeschermingsgebieden” uitvoert. 

Productcode 
 
V02.PV 
TH02.PV6 
TH03.PV5 
TH03.PV7 
A02.PV 
 

Instrument 
 
Meldingsafhandeling 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Technische advisering 
 

Naam product, dienst of project 
 
Melding PMV Grondwater beschermingsgebieden 
Fysieke controle PMV Grondwatergebied 
Gebiedscontrole grondwaterbescherming 
Gebiedscontrole PMV Grondwater (gebiedsschouw) 
Advisering PMV Grondwater beschermingsgebieden 
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Vuurwerkbesluit ontbranding  
30  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: Vuurwerk 
Omschrijving werkveld Het Vuurwerkbesluit stelt strenge veiligheidseisen aan het ontbranden van 

vuurwerk anders dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van 
het daarop volgende jaar. Er is onderscheid tussen consumenten vuurwerk, 
professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik  
 

Uitvoeringskader Wet milieubeheer, vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot 
ontbranding brengen van vuurwerk. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De taak wordt ingevuld via het verstrekken van vergunningen, het beoordelen 
van meldingen en toezicht en handhaving op ontbranden. Geparticipeerd wordt 
in de opstelling van een landelijk toetsingskader in relatie tot het zoveel als 
mogelijk voorkomen van verstoring van vogels als gevolg van een 
vuurwerkshow. Het afwegingskader werkt ondersteunend bij het vooraf 
bepalen van de hoogte van het risico op een verstoring waarbij het 
voortbestaan van de soort in gevaar komt. Tevens heeft het een signaalfunctie 
voor aanvragers. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

beschikkingen, meldingsafhandeling, toezicht, handhaving, technische 
advisering, data en digitale ondersteuning, klachtafhandeling 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het doel is ervoor zorgen dat er op een zo veilig mogelijke manier vuurwerk 
ontbrand kan worden. Waarbij er op verantwoordelijke wijze rekening 
gehouden wordt met consequenties voor het milieu en de omgeving om  
milieuschade te voorkomen en/of te beperken. 
 
Beoogd resultaat: 
Doen ontbranden van vuurwerk met inachtneming van de vereiste 
veiligheidsmaatregelen. Alle meldingen en toestemmingen zijn verleend binnen 
de wettelijke termijn (indicator 100%). Daar waar noodzakelijk vindt 
afstemming plaats met de Wet natuurbescherming. Het naleefgedrag is 
minimaal (spontaan naleefgedrag) 90% en een toezichtseffect van 90%. 
Meldingen en klachten worden zoveel als technisch mogelijk tot tevredenheid 
van alle betrokkenen afgehandeld.  
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Vuurwerkbesluit 
ontbranding” uitvoert. 

Productcode 
 
V02.VW1 
V04.VW 
PRD.AVW 
TH02.VW 

Instrument 
 
Meldingsafhandeling 
Beschikking 
Technische advisering 
Toezicht 

Naam product, dienst of project 
 
Melding vuurwerk ontbranding 
Ontbrandingstoestemming vuurwerk 
Beleidsadvisering vuurwerk 
Fysieke controle vuurwerkevenement 
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Wet luchtvaart  
31  Bevoegd gezag: Provincie       Cluster RUD: Luchtvaart 
Omschrijving werkveld De provincie is bevoegd tot het vaststellen van luchthavenbesluiten (LHB) en 

luchthavenregelingen (LHR). Daarnaast kan de provincie, voor tijdelijk en uitzonderlijk 
gebruik (TUG) van een terrein dat geen luchthaven is, een ontheffing verlenen. Hiervoor 
zijn TUG-beleidsregels opgesteld. De provincie houdt zich alleen bezig met opstijg- en 
landingslocaties en opstijg- en landingsbewegingen. Gebruik van het luchtruim en de 
regels m.b.t. het veilig (en/of onverhoopt te laag, danwel laag over natuurgebieden) 
vliegen worden door de rijksoverheid gehandhaafd. Werkzaamheden worden afgestemd 
met o.a. de beleidsvelden stiltegebieden en Wet natuurbescherming. 

Uitvoeringskader Wet luchtvaart, luchthavenbesluit en luchthavenregeling 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

In IPO-verband is gestart met het opstellen van een Handreiking in relatie tot de Wet 
natuurbescherming.  De opzet is vergelijkbaar met die in relatie tot de 
vuurwerkregelgeving. Met een dergelijke handreiking kan op grond van objectieve 
criteria vóóraf bij de ontheffingverlening worden vastgesteld of er eventueel sprake kan 
zijn/zal zijn van een mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming. 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

beschikkingen, toezicht, handhaving, technische advisering, data en digitale 
ondersteuning, klachtafhandeling 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel van de inzet: 
Het tijdig afhandelen van klachten en meldingen, het controleren van locaties (waarbij 
de omgeving veel overlast van de activiteiten kan ervaren) en het opsporen van 
initiatiefnemers, die hun vluchten niet vooraf melden. Startmeldingen van vluchten 
worden vooraf getoetst en vastgelegd als een administratieve controle. Het 
luchtvaartbeleid zal in 2019 minder ruimte geven voor luchtvaartmaatschappijen om 
vaker op eenzelfde locatie te starten en te landen.  Dat betekent voor handhaving dat 
luchtvaartmeldingen die vooraf gedaan worden, nog nauwlettender en scherper  
gecontroleerd gaan worden, om zo een te intensief gebruik van een locatie bij voorbaat 
te verhinderen. Op basis van ervaringen en de administratieve controles, worden 
locaties geselecteerd waar ook een fysieke controle plaats zal vinden. Daarnaast worden 
initiatiefnemers opgespoord die hun vluchten niet vooraf melden. 
 
Beoogd resultaat: 
Alle vergunningen en toestemmingen zijn verleend binnen de wettelijke termijn 
(indicator 100%). Daar waar noodzakelijk vindt afstemming plaats met de stiltegebieden 
en de Wet natuurbescherming. Het naleefgedrag is minimaal (spontaan naleefgedrag) 
90% en een toezichtseffect van 90%. Meldingen en klachten worden zoveel als 
technisch mogelijk tot tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

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

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de producten 
die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Wet luchtvaart” uitvoert. 

Productcode 
 
PRD.ALU 
TH02.LU2 
V04.LU1 
V04.LU2 
TH01.LU2 
TH01.LU3 
TH01.LU4 
TH02.LU4 
TH02.LU5 
TH02.LU6 
V04.LU5 
V04.LU6 
V04.LU7 

Instrument 
 
Technische advisering 
Toezicht 
Beschikking 
Beschikking 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Toezicht 
Beschikking 
Beschikking 
Beschikking 

Naam product, dienst of project 
 
Beleidsadvisering luchtvaart 
Fysieke controle luchtvaart Luchthavenregeling en -besluit 
Beschikking luchtvaart Luchthavenbesluit 
Beschikking luchtvaart Luchthavenregeling 
Administratieve controle melding luchtvaart generieke TUG 
Administratieve controle luchtvaart locatiegebonden TUG 
Administratieve Controle melding luchtvaart specifiek locatiegebonden TUG 
Fysieke controle luchtvaart generieke TUG (vanaf 16 oktober 2018) 
Fysieke controle luchtvaart locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018) 
Fysieke controle luchtvaart specifiek locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018) 
Ontheffing luchtvaart generieke TUG (vanaf 16 oktober 2018) 
Ontheffing luchtvaart locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018) 
Ontheffing luchtvaart specifiek locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018) 
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Complexe dossiers  
32  Bevoegd gezag: gemeente/provincie       Cluster RUD: Algemeen 
Omschrijving werkveld Er zijn zaken (producten) waarbij zich calamiteiten voordoen of die complexer 

van aard zijn dan van tevoren kon worden ingeschat. De reguliere 
productbeschrijving van die zaak (product)  sluit dan niet meer aan bij de reeds 
uitgevoerde - en uit te voeren werkzaamheden. Zodra de uitvoerder dit 
constateert, kunnen tussentijds afspraken worden gemaakt en kan dit worden 
geoormerkt als ‘complex dossier’. Daarnaast kunnen er gedurende het jaar 
onverwachte ontwikkelingen zijn, zoals politieke gevoeligheden of extra 
complexiteiten, waardoor het kental voor het product wordt overschreden. Om 
transparant te maken welke dossiers dit betreft worden de producten waarbij 
het kental met 150% en minimaal 16 uur wordt overschreden, besproken met 
de opdrachtgever. Daar waar gewenst kunnen aparte afspraken over het 
vervolg van het werk worden gemaakt, waarvoor dan ook een aparte financiële 
afspraak wordt gemaakt. Let op: Dit product kan alleen in onderling overleg 
met de RUD Utrecht worden afgenomen. 
 

Uitvoeringskader De uitvoeringskader is gelijk aan het reguliere product waaraan de status 
complex is toegekend. Enkel is er nu vanwege onvoorziene complexiteiten 
meer ureninzet nodig om het zelfde resultaat te behalen.Bij de uitvoering 
maken we tevens gebruik van de LHS en de diverse wettelijke kaders. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De relatie van de inzet van complexe dossiers met het strategisch VTH-beleid, 
is om regelnaleving te stimuleren en waar nodig een passend 
handhavingstraject te doorlopen.  
 

Welke instrumenten 
zetten we in? 

Beschikking, handhaving 
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het algemene doel van complexe dossiers is gelijk aan de reguliere producten 
onderliggend aan het complexe dossier. 
 
Beoogd resultaat: 
Een adequate afhandeling van het desbetreffende complexe dossier.  

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Het aantal succesvol doorlopen handhavingstrajecten (herstel originele situatie 
of inning van dwangsommen), aantal gesloten complexe dossiers en door 
inhoudelijke terugkoppeling van de opdrachtgever. 

Wat is de inzet?  De inzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Hieronder staan de 
producten die de RUD Utrecht voor het taakveld: “Complexe dossiers” uitvoert. 

Productcode 
 
CPX.WMV 
CPX.WMH 
CPX.WBV 
CPX.WBH 
CPX.ENG 
CPX.WGH 
CPX.WGV 
CPX.JUR 
CPX.ZWM 
CPX.OGH 
CPX.OGV 
CPX.WWH 
CPX.WWV 
CPX.PMVH 
CPX.PMVV 
CPX.WNB 
CPX.VNL 
CPX.LVH 
CPX.LVV 
CPX.VWH 
CPX.VWV 
CPX.BOA 

Instrument 
 
Beschikking 
Handhaving 
Beschikking 
Handhaving 
Handhaving 
Handhaving 
Beschikking 
Beschikking 
Handhaving 
Handhaving 
Beschikking 
Handhaving 
Beschikking 
Handhaving 
Beschikking 
Handhaving 
Handhaving 
Handhaving 
Beschikking 
Handhaving 
Beschikking 
Handhaving 

Naam product, dienst of project 
 
Complex dossier vergunningverlening milieu 
Complex dossier handhaving milieu 
Complex dossier vergunningverlening bodem 
Complex dossier handhaving bodem 
Complex dossier energie 
Complex dossier handhaving geluid 
Complex dossier vergunningverlening geluid 
Complex dossier juridisch 
Complex dossier zwemwater 
Complex dossier handhaving ontgrondingen 
Complex dossier vergunningverlening ontgrondingen 
Complex dossier handhaving waterwet 
Complex dossier vergunningverlening waterwet 
Complex dossier handhaving PMV 
Complex dossier vergunningverlening PMV 
Complex dossier wet natuurbescherming 
Complex dossier VNL 
Complex dossier handhaving luchtvaart 
Complex dossier vergunningverlening luchtvaart 
Complex dossier handhaving vuurwerk 
Complex dossier vergunningverlening vuurwerk 
Complex dossier BOA 
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