UTRECHT
Strafrechtelijke sanctie
De RUD Utrecht heeft eigen opsporingsambtenaren
met strafrechtelijke bevoegdheid, de Buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij kunnen een boete
opleggen of een proces verbaal opmaken, naast de
stappen die aan de binnenzijde van deze flyer worden
uitgelegd. Na het opmaken van een proces verbaal
beslist de Officier van Justitie of er tot vervolging wordt
overgegaan.
Milieuklachtentelefoon
Naast de controles zijn toezichthouders ook afhankelijk van de ogen en oren van burgers. Handelingen die
lijken op een overtreding kunnen worden gemeld bij de
milieuklachtentelefoon 0800-0225510.

De regionale uitvoeringsdienst Utrecht (de RUD
Utrecht) voert alle werkzaamheden op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en handhaving van
milieutaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes,
Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht
en Woudenberg. De RUD Utrecht heeft toezichthouders
in dienst die er op toezien dat burgers, bedrijven en
overheden bepaalde wetten en regels naleven. Bijvoorbeeld als het gaat om natuur en landschap, bedrijven
met milieu- en grondwaterrisico’s en zwemwater. Van
burgers, bedrijven en overheden wordt verwacht dat zij
zich houden aan de regels. Is dat niet het geval, dan kan
de RUD Utrecht maatregelen nemen.
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Toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht (RUD Utrecht) controleren – aangekondigd en
onaangekondigd - de naleving van vergunningen,
ontheffingen, goedgekeurde saneringsplannen en
bepalingen uit de wet. Regelmatig worden er ‘vrije
veld’-controles uitgevoerd (surveillance) om te voorkomen dat illegale handelingen worden uitgevoerd of
schade aan een gebied wordt toegebracht. Als hulpmiddel bij het uitvoeren van toezicht wordt soms gebruik
gemaakt van luchtfoto’s. Als er bij u een overtreding is
geconstateerd, moet deze ongedaan gemaakt worden.
De RUD Utrecht zet over het algemeen de volgende stappen om ervoor te zorgen dat u de overtreding beëindigd.
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Waarschuwingsbrief
Bij een overtreding krijgt u een waarschuwingsbrief.
U 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 u geen waarschuwing,
maar meteen een voornemen (zie stap drie).
Hercontrole
Als de termijn uit de waarschuwingsbrief is verstreken,
controleren wij of de overtreding ongedaan is gemaakt.
Als dat zo is dan eindigt hier het traject.
Voornemen
Is de overtreding na de termijn uit de waarschuwingsbrief nog niet ongedaan gemaakt, dan krijgt u een voornemen. Hierin vertellen wij u dat wij van plan zijn om u
een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen.
a. 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.
Er zit een maximum aan het aantal betalingen.
b. Een last onder bestuursdwang betekent dat de RUD
Utrecht, na het verstrijken van een termijn, de overtreding op uw kosten ongedaan maakt. Deze termijn
staat in de brief en verschilt per situatie.
Het voornemen geldt als het toepassen van het beginsel
van “hoor en wederhoor” in het handhavingstraject.
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Definitieve last onder dwangsom of last onder
bestuursdwang
Als de door u ingediende zienswijze daar aanleiding
voor geeft, zal de RUD Utrecht geen last opleggen.
Als de RUD Utrecht van mening is dat de last wel
opgelegd moet worden zal in de definitieve last
worden ingegaan op uw zienswijze. In de definitieve
last staat een termijn waarbinnen u de overtreding
ongedaan gemaakt moet hebben. Deze termijn
staat in de brief en verschilt per situatie. In de last
wordt ook uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken.
Dwangsomcontrole/bestuursdwangcontrole
Als de termijn uit de definitieve last is verstreken,
wordt gecontroleerd of u aan de last voldaan hebt
en of de overtreding nu niet meer begaan wordt.
Mocht dat niet zo zijn, dan ontvangt u na deze
controle een brief met het voornemen dat wij van
u de dwangsom gaan invorderen. Mocht u een last
onder bestuursdwang hebben ontvangen, dan
voeren wijzelf na deze controle via bestuursdwang
de gelaste handelingen uit en krijgt u daarna een
brief met het voornemen dat wij de kosten hiervan
op u verhalen. Na deze brief kunt u een zienswijze
indienen. Daarna komt het moment van betalen.
Invorderingsbesluit
Aan het einde van dit traject ontvangt u een
invorderingbesluit waarmee wij de door u
verbeurde (“verspeelde”) dwangsom invorderen
of de kosten die wij hebben moeten maken om
uw overtreding te beëindigen.

