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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: M. de Bruijn 
onderwerp: AP04.1_Voortgang milieucontroles bedrijven 
t.b.v.: Vergadering AB d.d. 1 oktober 2020 
bijlage: Geen 
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Binnen de RUD Utrecht is op basis van de gedefinieerde risico’s het werk weer opgestart. De verwachting is dat 
er geen sprake zal zijn van een boeggolf in 2021. Wel zal het waarschijnlijk nodig zijn bij enkele deelnemers wat 
bedrijven uit te ruilen van 2020 naar 2021. Wij voorzien niet dat hiermee extra milieurisico’s worden gelopen. Bij 
het vaststellen van de planning van 2021 zal hiermee rekening worden gehouden. Dit zal dan ook expliciet met 
de betreffende deelnemer worden afgestemd. Voorts doen wij er alles aan om de planning zoveel mogelijk als 
nog te realiseren. Voor iedere deelnemer zal naar verwachting tenminste 75% worden behaald van de planning. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van deze memo. 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
n.v.t.. 
 
 
Toelichting 
 
Door de corona-crisis en de daarbij behorende RIVM-maatregelen hebben wij onze werkwijze m.b.t het uitvoeren 
van milieucontroles moeten aanpassen. 
In de junirapportage is aangegeven dat we in de oktoberrapportage de stand van zaken zullen delen m.b.t. de 
voortgang van deze uit te voeren controles t.o.v. de planning (DVO). 
Wij hebben echter vanuit een eerder regievoerdersoverleg begrepen dat er de wens bestaat hierover eerder te 
worden geïnformeerd. Middels deze memo informeren wij jullie over de huidige stand van zaken m.b.t. de 
aangepaste werkwijze en planning. 
Uitgangspunt bij de start van de Corona-crisis was dat wij de prioritering zouden doen vanuit risico-perspectief, 
daarnaast was er de uitdrukkelijke wens een boeggolf in 2021 zo veel als mogelijk te voorkomen. 
 
De prioritering die wij hanteren is als volgt: 

• Complexe dossiers: Hebben altijd een hoog risico en worden dus uitgevoerd 
• Vuurwerkbedrijven (met name opslag en verkooppunten) per jaareinde ( 100% ) (Risico Hoog) 
• Consignatie (doorlopend) inschatting dat hier het om een gemiddeld tot hoog risico gaat. 
• Gezamenlijke bezoeken met opdrachtgevers, politie en andere overheden (risico hoog) 
• Restant van de bedrijfsbezoeken worden op basis van risico-inschatting en eventuele informatie uit 

het verleden ingepland. 
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Daarnaast is de werkwijze m.b.t. het uitvoeren van milieucontroles aangepast. Er wordt getracht zo veel 
mogelijk gegevens op voorhand op te vragen om een administratieve controle op voorhand mogelijk te maken 
en de tijdsduur op locatie te beperken. Een bedrijfscontrole volgt, in veel gevallen, op afspraak. Dat geldt niet 
voor de consignatiedienst uiteraard. Deze werkwijze maakt het werken conform de RIVM maatregelen 
eenvoudiger nu er niet op locatie samen met de ondernemer gegevens gedeeld hoeven te worden. Deze 
werkwijze is helaas wel minder efficiënt (qua tijdsbesteding). 
 
Hoewel we nog steeds streven naar het behalen van de totale planning gaan we er, naar aanleiding van de 
aangepaste werkwijze en de gemaakte prioritering, vanuit tenminste 75% van de planning per deelnemer te 
behalen. Om een boeggolf voor het volgende jaar te voorkomen zullen bedrijven met een goed naleefgedrag 
deels administratief gecontroleerd worden danwel zullen wij enkele bedrijven opschuiven in de planning naar 
volgend jaar. Deze bedrijven kunnen dan, waar noodzakelijk, in de prioriteit van de planning volgend jaar 
voorrang krijgen (en dus worden uitgeruild). De laatste inschatting is dat dit slechts om een gering aantal 
bedrijven zal gaan. Veelal betreft dit dan bedrijven waar bijvoorbeeld vorig jaar nog een hercontrole is 
uitgevoerd (met een normaal tot goed naleefgedrag) of het administratief controleren van bedrijven met een 
goed naleefgedrag. Uitgangspunt is dat we voor de op te stellen planning volgend jaar de gebruikelijke 
planningssystematiek hanteren. Daarbij geldt altijd dat er rekening gehouden wordt met 
risico’s/categorieën, onderhandenwerk en complexe dossiers. 
 
 


