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1. 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).  
 
Deze PDC is van toepassing vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Vanwege de 
Omgevingswet zijn nieuwe producten en diensten toegevoegd en zijn in sommige producten en 
diensten aanpassingen gedaan om aan te sluiten bij de Omgevingswet. Daarbij is deze PDC zo 
opgezet dat ervaringen die worden opgedaan met nieuwe en aangepaste producten en diensten 
binnen deze PDC passen.  
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2. Toelichting systematiek PDC 
 
De producten en dienstencatalogus is de basis voor de producten en diensten die de RUD Utrecht 
levert aan haar deelnemers. Deze producten en diensten zijn op te delen naar thema en naar 
instrument zoals weergegeven in de matrix. Elk rood hokje in de matrix staat voor de producten die 
bij die specifieke combinatie van thema en instrument horen.  
 
Met de gekozen structuur wil de RUD Utrecht invulling geven aan een PDC die aansluit bij de 
Omgevingswet en tevens robuust en toekomstbestendig is. Dit is vormgegeven door de toevoeging 
van het thema algemeen/integraal. Deze categorie is bedoeld voor producten die: 
• te beperkt voorkomen om per thema hiervoor een product op te nemen. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij het instemmingsbesluit en juridische zaken. 
• niet specifiek te koppelen zijn aan een thema. De m.e.r. beoordeling of het behandelen van Woo-

verzoeken zijn hier voorbeelden van. 
• Als gevolg van integrale besluitvorming een product worden. De aanvraag en beschikking regulier 

en uitgebreid zijn hier voorbeelden van. Deze producten kunnen zich voordoen bij een 
meervoudige aanvraag. Zie ook het kader voor een uitwerking van een voorbeeld voor bodem. Bij 
een enkelvoudige aanvraag voor een vergunningplichtige bodemactiviteit is altijd de reguliere 
procedure van toepassing. Echter als naast deze aanvraag tegelijktijdig een aanvraag wordt 
gedaan waarvoor de uitgebreide procedure geldt, zoals voor een natura 2000 activiteit of een 
complex bedrijf, dan geldt ook voor de bodemactiviteit de uitgebreide procedure. 
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De opbouw van deze PDC sluit aan bij de opbouw van de matrix: instrumenten en thema’s. In 
hoofdstuk 2 zijn de instrumenten toegelicht en in hoofdstuk 3 de productbladen die per thema zijn 
uitgewerkt. In hoofdstuk 2 wordt per instrument een beschrijving van het instrument gegeven 
inclusief de bijbehorende activiteiten voor de uitvoering van het instrument. In hoofdstuk 3 is 
vervolgens per productblad een beschrijving van het thema gegeven, de doelen die worden beoogd 
en specifieke doelstellingen over de inzet en indicatoren. Tevens is in de productbladen aangegeven 
welke specifieke producten tot dit thema behoren.  
 
De combinatie van instrumentbeschrijving en productblad geeft inzicht in wat het doel en de 
activiteiten zijn die bij een specifiek product horen. Bijvoorbeeld de aanvraag voor een beschikking 
voor het uitbreiden van een LPG-tankstation met een extra opslagtank valt onder het instrument 
aanvraag beschikking regulier en het thema bedrijfsmatige mba’s.  

2.1 Kentallen 
Bij de producten en diensten is in een aantal 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).  
 
Daarbij zorgt de Omgevingswet voor verandering in al bestaande producten. De impact op de 
producten en diensten is daardoor in veel gevallen onzeker. Om recht zo veel mogelijk recht te doen 
aan de outputfinanciering zijn kentallen opgenomen voor producten waarvan de impact op de 
kentallen beperkt lijkt te zijn. De kentallen worden voor het eerste volledige kalenderjaar dat deze 
PDC in werking is getreden alleen gebruikt voor monitoring en het opstellen van uitvoeringsplannen. 
 
Een overzicht van de producten en diensten en de bijbehorende kentallen is opgenomen in bijlage 1. 

2.2 Termijnen 
Voor zover relevant zijn steeds de wettelijke termijnen en de termijnen die volgen uit de regionale 
samenwerkingsafspraken het uitgangspunt voor de levering van producten en diensten door de RUD 
Utrecht.  

2.3 Regionale taken 
De RUD Utrecht voert ook de regionale taken uit. Dit zijn taken welke voor alle opdrachtgever worden 
uitgevoerd, met name op het gebied van klachtenafhandeling en consignatie. De uitvoer van deze 
taken is vastgelegd en uniform. Deze taken worden per kalenderjaar verrekend aan de 
opdrachtgevers. 
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3. Instrumenten 
 
In deze paragraaf is een toelichting gegeven op de instrumenten uit de PDC. Bij elk instrument is een 
omschrijving gegeven en aangegeven welke activiteiten bij dit instrument uitgevoerd kunnen worden.  
Uit de matrix volgt dat er 25 instrumenten zijn. Voor de overzichtelijkheid zijn de instrumenten 
opgedeeld in vier clusters: 
• Advisering; 
• Meldingen en vergunningen; 
• Toezicht en handhaving; 
• Overige instrumenten. 
 
Elk cluster is in een aparte paragraaf uitgewerkt. Daarnaast is er voor gekozen om in een aantal 
gevallen instrumenten samen te voegen als deze vergelijkbaar zijn. In deze gevallen is specifiek 
aangegeven als een activiteit voor een betreffend instrument van toepassing is. 
 
Voor de leesbaarheid zijn alleen activiteiten benoemd die specifiek zijn voor het betreffende 
instrument. Standaard activiteiten die vanuit het oogpunt van kwaliteitsborging worden uitgevoerd zijn 
niet benoemd omdat deze geacht worden standaard onderdeel uit te maken van onze producten. 
Hetzelfde geldt voor administratieve ondersteuning in het proces en overige ondersteunende 
activiteiten. Voorbeelden van activiteiten die de RUD Utrecht uitvoert vanwege kwaliteitsborging, 
administratieve ondersteuning of overige ondersteunende processen zijn registraties in de systemen, 
kwaliteitstoetsen, dossier bijwerken, archiveren, accountmanagement of het opstellen van een 
jaarprogramma. 
 
Daarnaast is per instrument aangegeven welke activiteiten dit kan omvatten. Mogelijk zijn niet alle 
genoemde activiteiten relevant voor alle deelnemers doordat hiervoor afwijkende afspraken zijn 
gemaakt of omdat de activiteit specifiek is voor gemeenten, provincie of waterschappen.  

3.1 Advisering 
De producten in het cluster advisering omvatten een breed scala aan producten en biedt buiten de 
VTH-processen input voor de deelnemers om keuzes te maken en besluiten te nemen.  

3.1.1 Advies verstrekken 
Advies verstrekken betreft de adviezen die de RUD Utrecht verleent aan de 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.  
 
Daarbij, met de komst van de Omgevingswet ontstaat er (meer) bestuurlijke afwegingsruimte (op de 
milieuthema’s). Dit vraagt kennis die regionaal en lokaal toepasbaar is en vertaald kan worden naar 
bijvoorbeeld een omgevingsplan. Met het instrument advies verstrekken kan de RUD Utrecht op één 
thema of integraal adviezen verstrekken die deelnemers ondersteunen om beleidskeuzes te maken. 
Dit instrument kan breed en toekomstbestendig ingezet worden voor nieuwe adviesvragen die nog 
niet worden voorzien. Daarnaast valt het uitvoeringen van meting (emissie, immissie, geluid) en 
monstername onder dit instrument. 
 
Het instrument advies verstrekken is een instrument dat breed ingezet kan worden, bijvoorbeeld bij 
adviezen bij: 
• gebiedsontwikkelingen,  
• omgevingsbeleid, waaronder 

o Omgevingsplannen; 
o Omgevingsvisies; 
o Omgevingsverordening; 
o projectbesluiten; 
o Programma’s. 

• routering gevaarlijke stoffen- advisering milieudeel omgevingsvergunning 
• opvragen offertes adviesbureaus voor deelnemers 
• beoordelen onderzoeken van adviesbureaus 
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3.1.2 Omgevingstafel 
De Omgevingstafel is een specifieke vorm van vooroverleg. In een aantal stappen wordt hierbij het 
initiatief integraal met de belangrijkste stakeholders beoordeeld. Dit resulteert in een advies over het 
initiatief wat bijdraagt aan het vlot kunnen doorlopen van het vergunningverleningsproces. Een 
omgevingstafel wordt door het bevoegd gezag georganiseerd. De RUD Utrecht sluit hierbij op 
uitnodiging aan. Dit kan in een voorfase, bijvoorbeeld bij de intaketafel zijn, maar ook in de fase van 
de echte omgevingstafel. Het doorlopen van een omgevingstafel voor een initiatief kan in meerdere 
rondes plaatsvinden. De RUD kan in elke ronde haar inbreng leveren, mondeling, per mail of in de 
vorm van een (schriftelijk) advies. De inbreng van de RUD Utrecht bestaat steeds uit specialistische 
adviseren over het initiatief.  
 
Het deelnemen aan een ronde van de omgevingstafel kan omvatten: 
• eerste beoordeling initiatief; 
• deelnemen aan overleggen; 
• opstellen van een advies. 

3.1.3 Voorlichting  
Met het geven van voorlichting draagt de RUD Utrecht bij aan het bewustzijn bij inwoners en 
initiatiefnemers over specifieke thema’s. Daarnaast kan de regelgeving onduidelijk zijn. Het komt 
regelmatig voor dat inwoners of ondernemers vragen stellen over rechten, plichten en mogelijkheden. 
Ook zijn ondernemers soms een vergunning kwijt, of willen zij weten hoeveel ontheffingen zij in een 
bepaald jaar hebben aangevraagd.  
 
Wij informeren en adviseren gemeenten en ondernemers over de regels en de toepassing daarvan. 
Soms gebeurt dat telefonisch of via e-mail, soms is het handiger het gesprek op locatie te voeren. Het 
bijwonen van bewonersavonden is hier een voorbeeld van. Daarbij is het bodemloket een centrale 
pijler die we op het gebied van bodem inzetten onder dit instrument. 

3.2 Meldingen en vergunning 
De instrumenten binnen dit cluster hebben betrekking op het proces van vergunningverlening en 
melding. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook het instemmingsrecht, m.e.r.-beoordelingen of 
gelijkwaardigheidsbeoordelingen.  

3.2.1 Vooroverleg voeren  
Het vooroverleg is een informele stap bij een aanvraag voor een vergunning of verzoek tot maatwerk. 
Als met het vooroverleg alle informatie die nodig is beschikbaar komt, kan dat de behandeltermijn van 
de aanvraag verkorten.  
Het doel is de aanvrager zoveel informatie te verstrekken zodat er een aanvraag wordt ingediend die 
daadwerkelijk kan leiden tot een vergunning voor initiatieven waarvoor geen omgevingstafel wordt 
opgestart. 
 
Onder vooroverleg wordt al het overleg verstaan dat over een project of initiatief wordt gevoerd 
voorafgaand aan de indiening van een formele aanvraag voor zover het niet onder het instrument 
omgevingstafel valt. Dit is bijvoorbeeld het geval als het initiatief betrekking heeft op activiteiten die 
vallen binnen het takenpakket van de RUD Utrecht of dat het onderwerp van vooroverleg binnen het 
takenpakket van de RUD Utrecht valt.  
 
Het voeren van vooroverleg kan omvatten: 
• eerste beoordeling van het initiatief op mogelijke knelpunten voor vergunningverlening; 
• overleg met de initiatiefnemer; 
• informatie verstrekken over het vergunningverleningsproces en de vergunningaanvraag en de 

daarbij benodigde gegevens en onderzoeken voor beoordeling van het initiatief. 
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3.2.2 Aanvraag beschikking regulier of uitgebreid 
Bij een aanvraag beschikking regulier wordt door de RUD Utrecht onder mandaat invulling gegeven 
aan de bevoegd gezag-rol. De meest voorkomende beschikkingen zijn vergunningen of ontheffingen1. 
Deze rol vraagt om invulling te geven aan het formele proces en de coördinatie hiervan. Daarnaast 
heeft de RUD Utrecht bij deze aanvragen een inhoudelijke rol. Dit instrument omvat het formele 
proces en de coördinatie om tot een besluit te komen en de inhoudelijke beoordeling van één 
inhoudelijke activiteit. Bij een meervoudige aanvraag kunnen er meerdere activiteiten tegelijkertijd 
worden aangevraagd. Voor elk van deze extra aangevraagde activiteiten geldt het instrument 
advisering beschikking regulier of uitgebreid.  
 
Bij de uitvoering kan er sprake zijn van een meervoudige aanvraag waarbij meerdere bevoegde 
gezagen betrokken zijn. In deze gevallen worden onder de Omgevingswet de regionale afspraken 
gevolgd over de interactiemomenten in het vergunningverleningsproces. 
 
Aanvraag beschikking regulier of uitgebreid kan de volgende activiteiten omvatten: 
• casemanagement; 
• eerste beoordeling aanvraag en waar nodig betrekken ketenpartners overeenkomstig de regionale 

afspraken; 
• indien van toepassing, uitvoering geven aan coördinatieregelen overeenkomstig regionale 

afspraken; 
• inhoudelijke beoordeling van aanvraag uitzetten bij ketenpartners of specialistische adviseurs, 

inclusief toets op volledigheid/ ontvankelijkheid/ mogelijk andere verplichtingen; 
• procedurele behandeling van aanvragen o.a. verlengen beslistermijn, verzoek om aanvullende 

gegevens, etc.; 
• publiceren aanvraag; 
• opstellen van een ontwerpbesluit (bij uitgebreide procedure); 
• opstellen voorstel publicatietekst voor het ontwerpbesluit; 
• concept legesheffing opstellen; 
• behandelen van zienswijzen (bij uitgebreide procedure); 
• instemming vragen; 
• opstellen van het definitieve besluit; 
• opstellen voorstel publicatietekst voor het besluit; 
• publiceren van het besluit. 
 
NB: indien de aanvraag van de omgevingsvergunning ook taken bevat waarvoor de inhoudelijke 
beoordeling buiten het takenpakket van de RUD Utrecht valt, wordt op deze onderdelen advies 
gevraagd aan de ketenpartner die bevoegd gezag is voor deze activiteit als de activiteit enkelvoudig 
zou zijn aangevraagd.2 

3.2.3 Advisering beschikking regulier of uitgebreid, inclusief intrekking (niet als sanctie) 
Advisering beschikking regulier of uitgebreid heeft betrekking op de inhoudelijke beoordeling van 
aanvraag voor een beschikking (vaak een vergunning of ontheffing). Het resultaat van de inhoudelijke 
beoordeling wordt aangeleverd bij het bevoegd gezag voor de beschikking. In het geval een 
inhoudelijke beoordeling plaatsvindt onder de Omgevingswet is dit instrument relevant bij 
meervoudige aanvragen. Advisering beschikking regulier of uitgebreid 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); 

 
1 Voor een beschikking waarbij in een individueel geval een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt, 
wordt de term "ontheffing" gebruikt. Deze term vervalt onder de Omgevingswet maar blijft relevant bij overige 
wetgevingsgebieden, zoals de aanvraag voor ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen.  
 
2 Voor de verrekening van de kosten van het aanvragen van advies bij ketenpartners worden ter voorbereiding op de 
Omgevingswet afspraken gemaakt. De afspraken zijn aanvullend op de PDC 
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• toetsen aan het omgevingsplan; 
• inwinnen van adviezen; 
• opstellen van een ontwerpbesluit (bij uitgebreide procedure); 
• verzoek tot instemming vragen; 
• 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. 
 
Intrekkingen ambtshalve of op verzoek (niet zijnde een sanctie) 
Intrekking van een besluit of intrekking van een vergunning op verzoek is mogelijk. Ook kan 
intrekking ambtshalve plaatsvinden onder de voorwaarde dat hiervoor een goede grond aanwezig is. 
Gedeeltelijke intrekking door een bestuursorgaan is tevens een mogelijkheid. De beoordeling van een 
intrekking ambtshalve of op verzoek bestaat uit dezelfde activiteiten als advisering 
beschikking/ontheffing regulier of uitgebreid. 

3.2.4 Instemming 
Instemming is een wettelijk instrument dat onderdeel kan uitmaken van het 
vergunningverleningsproces. Bij meervoudige aanvragen waarbij meerdere bevoegde gezagen 
betrokken zijn kan sprake zijn van instemming. Dit is het geval als het bevoegd gezag dat op basis 
van de Omgevingswet een instemmingsrecht heeft niet zelf de meervoudige vergunning verleend.  
Met het instrument instemming wordt een beschikking op verzoek van een ander bevoegd gezag 
gegeven om in te stemmen met een voorgenomen beslissing van dat andere bevoegd gezag. 
Instemming is dus alleen aan de orde op verzoek van een ander bevoegd gezag. In regionale 
afspraken is vastgelegd wanneer in het proces en welke termijnen van toepassing zijn. Deze 
afspraken zijn leidend bij de uitwerking van dit instrument. 
 
Deze activiteit kan de volgende activiteiten bevatten: 
• toetsen voorstel publicatietekst en voorstel besluit; 
• opstellen beschikking; 
• uitvoeren interne toetsing. 

3.2.5 Beoordeling rapportages als voorschrift 
Vanuit een wettelijke plicht, voorschriften bij een vergunning of maatwerkvoorschriften op grond van 
een melding kan de verplichting worden opgelegd om een rapportage te overleggen binnen of na een 
vastgestelde termijn. Voor zover deze verplichting volgt uit de uitvoering van een taak door de RUD 
Utrecht, wordt deze rapportage beoordeeld. De beoordeling resulteert in een besluit of een advies aan 
het bevoegd gezag op basis waarvan het bevoegd gezag zelf het besluit opstelt. 
 
Deze activiteit kan de volgende activiteiten bevatten:  
• beoordelen rapportage; 
• opstellen besluit. 

3.2.6 Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht 
In wet- en regelgeving zijn gevallen bepaald wanneer een melding moet worden gedaan. De RUD 
Utrecht beoordeelt deze meldingen. Dit houdt in een juridisch correcte en eenduidige beoordeling van 
een melding die getoetst is aan de eisen van de wettelijke kaders. Naast de meldingsplichten zijn er 
ook gevallen waar een informatieplicht geldt. Hierbij is bestaat de verplichting om in specifieke 
situaties het bevoegd gezag te informeren. De RUD Utrecht registreert en beoordeelt deze gevallen. 
 
Het behandelen van de melding of informatieplicht kan de volgende activiteiten omvat: 
• beoordelen op ontvankelijkheid en volledigheid van de melding of aangeleverde informatie; 
• inhoudelijk beoordelen van de melding; o.a. bepalen of maatwerkvoorschriften opgelegd moeten 

worden; 
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• indien nodig verzoek om aanvullende gegevens; 
• handhaafbaarheidstoets (veelal beperkt tot afstemming); 
• eventueel bij besluit voor aanleveren nader onderzoek; 
• 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. 

3.2.7 m.e.r. beoordeling 
Een m.e.r.-procedure is noodzakelijk voor een besluit over een activiteit, waarbij belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen optreden. Het doel van de m.e.r.-procedure is dat het milieubelang volwaardig 
wordt meegewogen. Een m.e.r.-beoordeling wordt over het algemeen uitgevoerd als onderdeel van 
een vergunningverleningsproces waarbij een m.e.r.(beoordelings)plicht bestaat, maar kan ook 
zelfstandig worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de stukken worden ingediend 
door de initiatiefnemer. 
 
Dit instrument kan de volgende activiteiten omvatten: 
• registratie van de m.e.r.-aanmeldnotitie of adviesvraag; 
• onderzoek van het dossier;  
• verzoek om interne advisering bij de specialisten van de relevante vakgebieden; 
• controleren van de volledigheid en juistheid van de aanmeldnotitie in relatie tot de 

indieningsvereisten; 
• opstellen brief aanvullende gegevens; 
• opstellen van (advies over) het (concept) besluit; 
• behandelen bezwaar, voorlopige voorziening, (hoger) beroep. 

3.2.8 Maatwerk ambtshalve en op aanvraag 
Een maatwerkvoorschrift is concrete, op de situatie toegesneden, doelmatige oplossing in die gevallen 
waar de ‘standaard’ voorschriften van de algemene regels niet passend zijn. De Omgevingswet en 
andere wet- en regelgeving 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 de initiatiefnemer worden opgesteld. 
 
Het opleggen van maatwerkvoorschriften kan de volgende activiteiten omvatten: 
• 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). 

3.2.9 Gelijkwaardigheidsbesluit 
Een gelijkwaardigheidsbesluit is een besluit over de vraag of andere maatregelen gelijkwaardig zijn 
aan de verplichte maatregelen uit de wet- en regelgeving. Het is een onderbouwde toestemming of 
afwijzing van de aanvraag om een gelijkwaardige voorziening zodat de initiatiefnemer weet met welke 
alternatieve maatregelen het kan voldoen aan de gestelde eisen zodat het hinder en schade aan het 
milieu kan worden voorkomen. 
 
De gelijkwaardigheidstoets van het bevoegd gezag kan de volgende activiteiten omvatten: 
• beoordelen van de aanvraag gelijkwaardigheidstoets; 
• inwinnen van intern advies (bodem, geluid, externe veiligheid, etc.); 
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• 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. 

3.2.10 Overgangsrecht 
Dit specifieke instrument heeft betrekking op het overgangsrecht bij bodem, aangezien daar na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet situaties kunnen voordoen die onder het huidige recht vallen. 
Dit overgangsrecht kan nog jarenlang doorlopen. De producten die de RUD Utrecht hiervoor levert, 
bestaan uit bestaande producten voor meldingen, vergunningverlening en toezicht en handhaving, 
gebaseerd op de PDC 2021. In het productblad bodem, overgangsrecht, productblad 10, zijn deze 
producten verder uitgewerkt. 

3.2.11 Bron-/data- of informatiebeheer 
De RUD Utrecht beheert met name bodeminformatie van Provincie Utrecht en Amersfoort (Wet 
bodembescherming (Wbb) bevoegd gezagen), en inmiddels enkele gemeenten. Deze informatie 
bestaat onder andere uit besluiten op grond van de Wbb, bodemrapporten, saneringsplannen, en 
evaluatierapporten over bodemverontreinigingen en saneringen. De gemeenten hebben daarnaast zelf 
hun eigen BIS. De gemeentelijke informatie bestaat bijvoorbeeld uit gegevens van (ondergrondse 
tanks), bodemonderzoeken voor omgevingsvergunningen en historische informatie.  

3.3 Toezicht en handhaving 
In het cluster toezicht en handhaving zijn de toezichts- en handhavingsinstrumenten opgenomen. De 
producten die de RUD Utrecht aanbied bestaan uit een toezichtproduct gecombineerd met een 
handhavingsproduct. Hieronder zijn de verschillende toezichtproducten toegelicht (controle uitvoeren) 
en wordt voor het bijbehorende handhavingsdeel verwezen naar paragraaf 2.3.5. Toezicht en 
handhaving gebeurt conform een risico gerichte aanpak. Onze risicogericht toezicht producten (RGT) 
worden ondersteunt door een data gedreven risico analyse. Op deze wijze prioriteren wij onze inzet 
en vergroten we onze maatschappelijke impact.   

3.3.1 Controle uitvoeren (administratief) 
Administratief toezicht is het inspecteren van administratieve processen en meet- en registratieplicht 
op basis van wet- en regelgeving. Systeemtoezicht is een specifieke vorm van administratief toezicht. 
 
Het uitvoeren van administratief toezicht kan bestaan uit de volgende stappen: 
• voorbereiding; 
• binnen halen of ontvangen van rapportage; 
• inwinnen van advies intern en extern; 
• beoordelen van rapportages/informatie;  
• afstemmen met (handhavings)partners; 
• opstellen van de controlerapportage; 
• verzenden van een bevestigingsbrief of –rapportage. 
 
en indien noodzakelijk handhaving met gebruikmaking van alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
middelen. Zie paragraaf 2.3.5 voor een toelichting op het instrument handhaving. 
 
Systeemtoezicht  
Systeemtoezicht of systeemgericht toezicht is het toezicht door de overheid dat gebruikmaakt van 
zelfregulerende systemen binnen organisaties of branches. Systeemtoezicht is dus een vorm van 
toezicht die toeziet op de borging van de naleving van de wet binnen een bedrijf, niet de naleving zelf.  
 
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 
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het waarschijnlijker dat de organisatie de doelstellingen op het terrein van kwaliteit en veiligheid 
bereikt die de toezichthouder belangrijk vindt.  
 
Systeemtoezicht verhoudt zich niet goed tot sanctioneren, maar juist openheid en lerend vermogen 
staat centraal. Eventuele overtredingen worden door het bedrijf zelf geconstateerd en lost dit zelf op. 
De bevindingen deelt het bedrijf met de toezichthouder. Steekproefsgewijs voert de toezichthouder 
een fysieke controle uit. Bij te veel incidenten kan in plaats van steekproefsgewijs weer structureler 
fysiek toezicht gehouden worden.  
 
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. 
 
Een bedrijf moet dus bepaalde processen en systemen ingericht hebben om in aanmerking te komen 
voor systeemgericht toezicht. Op basis van de uitkomsten van de audits kan vervolgens beoordeeld 
worden of een bedrijf voorlopig steekproefsgewijs gecontroleerd kan worden of dat het nog 
structureler gecontroleerd moet worden. Op deze manier kan de RUD doelgerichter werken en de 
focus leggen op bedrijven die de wet minder goed naleven.  

3.3.2 Controle uitvoeren (fysiek) 
Fysieke controles betreffen 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 geldende 
handhavingsstrategie. Projectmatig toezicht is een specifieke vorm van fysieke controles. 
 
Het uitvoeren van fysieke controles 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. 
 
en indien noodzakelijk handhaving met gebruikmaking van alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
middelen. Zie paragraaf 2.3.5 voor een toelichting op het instrument handhaving. 
 
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 
outcome-gericht. Veelal heeft het de verschijningsvorm van een themacontrole. 
 
Het uitvoeren van projectmatig 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. 
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en indien noodzakelijk handhaving met gebruikmaking van alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
middelen. Zie paragraaf 2.3.5 voor een toelichting op het instrument handhaving. 
 
Signaaltoezicht  
Signaalcontroles, waarbij toezichthouders in een bepaalde mate voor een andere instantie controleren 
en de bevindingen doorgeven, bijvoorbeeld in de samenwerking met ketenpartners als inspectie SZW 
en de veiligheidsregio. 

3.3.3 Controle uitvoeren (gebied) 
Gebiedscontroles zijn een vorm van surveillance. Op zijn route door het gebied kan de toezichthouder 
niet-gemelde situaties tegenkomen en situaties waarin niet conform wet- en regelgeving 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; 
• Omgevingswet; op alle thema’s zoals genoemd in de PDC. 
 
en indien noodzakelijk handhaving met gebruikmaking van alle bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 
middelen. Zie paragraaf 2.3.5 voor een toelichting op het instrument handhaving. 

3.3.4 Controle uitvoeren (keten) 
Ketentoezicht is gericht op afvalstromen. Onder ketentoezicht wordt verstaan het op elkaar 
afstemmen van 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 omvat aspecten van 
administratief en fysiek toezicht en 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 afvalstromen (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. 

3.3.5 Handhaving 
De RUD heeft handhavers in dienst die erop toezien dat wetten en regels op het gebied van milieu en 
leefomgeving worden nageleefd. Gebeurt dat niet, dan kunnen de handhavers van de RUD 
maatregelen nemen. Handhavers controleren de naleving van de wet- en regelgeving. De controles 
vinden zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats. Naast handhavers zijn er buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst van de RUD. Zij kunnen boetes opleggen of een proces-
verbaal opmaken. Handhaving kan bij zowel burgers, bedrijven als overheden plaatsvinden. 
 
De RUD hanteert bij handhaving de geldende handhavingsstrategie (die door het AB is vastgesteld). 
Binnen de activiteit handhaving kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden: 
• Waarschuwingsbrief; 
• Her-controle; 
• Voornemen last onder dwangsom/Voornemen last onder bestuursdwang; 
• Controle na voornemen; 
• Last onder dwangsom/Last onder bestuursdwang; 
• Controle last onder dwangsom/Last onder bestuursdwang; 
• Voornemen Invorderingsbesluit/Toepassen bestuursdwang; 
• Invorderingsbesluit/ besluit tot kostenverhaal; 
• Strafrechtelijke sancties. 
 
Daarnaast kan de inzet van BOA’s onderdeel uitmaken van handhaving. 
 
 
 



 14 

 

3.3.6 klachtbehandeling en melding ongewoon voorval 
Klacht 
Een klacht c.q. overlastmelding wordt in ontvangst genomen en behandeld. Klachten kunnen 
berekking hebben op alle thema’s uit de PDC. Deze komen via een formulier of via de 
milieuklachtentelefoon, alsmede de zwemwatertelefoon binnen.  
 
Het behandelen van een klacht kan omvatten:  
• nagaan wie het bevoegd gezag is voor de betreffende klacht; 
• 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. 
 
De milieuklachtentelefoon, groene klachten en de zwemwatertelefoon (van 1 mei tot 1 oktober) is 24 
uur per dag bereikbaar en wordt bemenst door een boodschappendienst. 
Tijdens een calamiteit verlenen wij ondersteuning aan de ketenpartners zoals de VRU. 
 
Melding ongewoon voorval 
Ongewone voorvallen moeten gemeld worden aan het bevoegd gezag. Deze komen via de 
milieuklachtentelefoon, de zwemwatertelefoon of een formulier binnen.  
 
Het behandelen van een voorvalmelding kan omvatten: 
• Nagaan wie het bevoegd gezag is voor het gemelde ongewone voorval; 
• 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. 
 
De milieuklachtentelefoon en de zwemwatertelefoon (van 1 mei tot 1 oktober) is 24 uur per dag 
bereikbaar en wordt bemenst door een boodschappendienst. 

3.4 Overige instrumenten 
In dit cluster vallen de producten die niet direct onder te brengen zijn onder advisering, meldingen en 
vergunningverlening of toezicht en handhaving.  

3.4.1 Juridische zaken 
De RUD Utrecht behandelt juridische procedures die voortvloeien uit de taken die bij de RUD Utrecht 
belegd zijn. Hieronder vallen de volgende juridische zaken:  
• behandeling voorlopige voorziening; 
• behandeling bezwaar; 
• behandeling beroep; 
• behandeling Hoger beroep; 
• intrekkingsbesluit overig; 
• behandeling verzoek tot handhaving; 
• gedoogbesluit; 
• inhoudelijk juridische ondersteuning daarbij.  
 
Het uitvoeren hiervan kan de volgende activiteiten bevatten: 
• opstellen verweerschriften en adviezen in procedures leveren; 
• opstellen van beslissingen op bezwaar; 
• opstellen pleitnota; 
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• opstellen besluiten; 
• vertegenwoordiging van het bevoegde gezag bij de bezwaarcommissie of bij de rechter. 

3.4.2 Behandelen Woo-verzoeken 
De Wet Open Overheid (Woo) en de Wet hergebruikoverheidsinformatie (Who) regelen het recht op 
(gebruik van) informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of 
andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De 
RUD Utrecht streeft naar een correcte afhandeling van een WOO of Who verzoek, binnen de wettelijke 
termijnen. 
 
Het behandelen van een WOO- of Who-verzoek kan bestaan uit de volgende stappen: 
• verzamelen en beschikbaar maken van de relevante documenten; 
• maken van overzichten; 
• opstellen van een besluit. 

3.4.3 Plus dossiers 
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 ‘plus 
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, waarbij de werkwijze grotendeels afwijkt van de normale 
werkwijze van het product of er geen harde normen bestaan waar de uitkomst op kan worden 
getoetst, waardoor het kental voor het product wordt overschreden (kwalitatieve criteria). Om 
transparant te maken welke dossiers dit betreft toetsen wij deze op een aantal criteria, de hierboven 
genoemde kwalitatieve criteria en de kwantitatieve criteria (het kental wordt met minimaal 50% 
overschreden en minimaal 16 uur wordt overschreden). De dossiers dienen te voldoen aan beide 
kwantitatieve criteria en tenminste één van de kwalitatieve criteria, waarna de dossiers kunnen 
worden 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.  
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4. Productbladen 
 
Nummer Wetgeving/onderwerp 
Producten en diensten voor provincie, gemeente, 
waterschap of ODRU 

1 Algemeen/Integraal 
2 Afval en circulariteit 
3 Asbest 
4 Bodem 
5 Complexe bedrijven 
6 Geur en luchtkwaliteit 
7 Omgevingsvisie 
8 Energie en duurzaamheid 
9 Vuurwerk 

Producten en diensten voor gemeenten 
10 Bedrijfsmatige mba’s 
11 Omgevingsveiligheid 
12 Geluid en trillingen 
13 Natuur, landschap en ecologie 

Producten en diensten voor de provincie 
14 Lokaal spoor 
15 Luchtvaart 
16 Natuur, landschap en ecologie 
17 Ontgrondingen 
18 Vuurwerk 
19 Water 
20 Zwemwater 
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4.1 Producten en diensten mogelijk relevant voor gemeenten, provincie, 
waterschappen en ODRU 

 
Algemeen/Integraal 
1 Bevoegd gezag: gemeente/provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet is een bundeling van vele wetten op het gebied van 

bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. In de omgevingswet worden diverse 
belangen in onderlinge samenhang beschouwd en kan er rekening gehouden 
worden met regionale verschillen. Het bevat tegelijkertijd uitgangspunten, die 
bedoeld zijn om initiatieven van aanvragers mogelijk te maken. 
Naast meer sectorale thema’s in de volgende uitvoeringsbladen wordt in dit 
blad de thema’s integraal benaderd. Daarnaast zijn er in dit blad 
ondersteunende activiteiten opgenomen, zoals VTH-ondersteuning, juridische 
advisering, BOA-werkzaamheden en juridische zaken. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Omgevingsprogramma, Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer (Wm) 
de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) en de 
vastgestelde onderdelen van de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD 
Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeente en provincie zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het 
leefmilieu tegen aantasting. Om nieuwe, duurzame ontwikkelingen mogelijk 
te maken worden initiatieven en situaties integraal afgewogen.  
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt 
bijgedragen aan het beleidsdoel en wordt uitvoering gegeven aan de 
vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van 
toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden 
worden (vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet 
worden om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en 
schadelijke handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan 
gemaakt. 

Om VTH te ondersteunen levert de RUD Utrecht juridische diensten 
(bezwaar, beroep, hoger beroep, handhavingsverzoek, gedoogverzoek en 
intrekkingsbesluit). Zo worden illegale en schadelijke handelingen in het 
leefmilieu waar mogelijk voorkomen. 
Daarnaast geeft de RUD Utrecht advies, neemt de RUD Utrecht deel aan de 
omgevingstafel en wordt voorlichting gegeven. Al deze diensten dragen bij 
aan de beleidsdoelen van onze opdrachtgevers. Tevens verleent de RUD 
Utrecht service aan burgers en bedrijven door hun vragen te beantwoorden.  
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het 
werkveld te integreren in de beleidsvorming creëert de RUD Utrecht iteratieve 
beleidscycli zoals bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde resultaat 
met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Bij alle initiatieven vindt een integrale afweging plaats binnen de wet- en 
regelgeving. Verslechtering van het leefmilieu wordt voorkomen door gebruik 
te maken van bovengenoemde risicobeperkende instrumenten. Daarnaast 
vindt ondersteuning plaats op VTH-beleid en bij juridische zaken, voeren we 
zelfstandig verweer in juridische zaken en beantwoorden we vragen van 
burgers en bedrijven. 
 
Beoogd resultaat: 
Met onze integrale afweging en evenwichtige adviezen willen we een bijdrage 
leveren aan het bereiken en instandhouden van een veilige en goede 
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omgevingskwaliteit. Door de inzet van de VTH-instrumenten worden illegale 
en schadelijke handelingen in het leefmilieu voorkomen.  
Het beoogd resultaat van juridische zaken is dat bij bezwaar, beroep en 
hoger beroep er geen procedurele fouten zijn gemaakt en dat de kwaliteit 
van de bestreden beschikkingen voldoende is.  
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden te behalen: 
Juridisch: 80% van de zaken in relatie tot behaald resultaat 
 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. 
Verantwoording hierover vindt periodiek plaats.  
 

Productcode 
A1.001 
A2.001 
A3.001 
A4.001 
A5.001 
A6.001 
A7.001 
A8.001 
A9.001 
A10.001 
A12.001 
A13.001 
A14.001 
A17.001 
A17.002 
A18.001 
A20.001 
A20.002 
A21.001 
A21.002 
A21.003 
A21.004 
A21.005 
A21.006 
A22.001 
A22.002 
A23.001 
A23.002 
A24.001 

Naam product, dienst of project  
Advies verstrekken Algemeen/Integraal 
Omgevingstafel Algemeen/Integraal 
Voorlichting Algemeen/Integraal 
Vooroverleg voeren Algemeen/Integraal 
Beschikking regulier Algemeen/Integraal 
Beschikking uitgebreid Algemeen/Integraal 
Advisering beschikking regulier Algemeen/Integraal 
Advisering beschikking uitgebreid Algemeen/Integraal 
Instemming Algemeen/Integraal 
Beoordeling rapportage Algemeen/Integraal 
m.e.r. beoordeling Algemeen/Integraal 
Maatwerk Algemeen/Integraal overig 
Gelijkwaardigheidsbesluit Algemeen/Integraal 
Administratieve controle Algemeen/Integraal 
Fysieke controle Algemeen/Integraal 
Gebiedscontrole Algemeen/Integraal 
klachtbehandeling en melding ongewoon voorval Algemeen/Integraal 
Behandeling voorvalmelding 
Behandeling voorlopige voorziening 
Behandeling bezwaar 
Behandeling beroep 
Behandeling Hoger beroep 
Behandeling verzoek tot handhaving 
Gedoogbesluit 
Behandeling Who-verzoek 
Behandeling Woo-verzoek 
Plus dossier Algemeen/Integraal Vergunningverlening 
Plus dossier Algemeen/Integraal Handhaving 
Bron-/data- of informatiebeheer Algemeen/Integraal 
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Afval en circulariteit 
2 Bevoegd gezag: gemeente/provincie  
Omschrijving werkveld Om tot een circulaire economie te komen, is een aanpassing van het huidige 

grondstofwinning systeem vereist. Het huidige systeem, waarbij we producten produceren 
en afvalstoffen ontstaan zonder mogelijkheden tot hergebruik van afvalstoffen, is niet 
duurzaam. Daarom is hoogwaardig hergebruik van noodzakelijk. De Omgevingswet, Wet 
milieubeheer (Wm) en Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen regelen 
grotendeels samen de instrumenten om het milieu te beschermen en duurzaam hergebruik 
mogelijk te maken. Alleen als hergebruik niet mogelijk is, dan is storten van afvalstoffen 
toegestaan. De Gedeputeerde Staten van de provincie kunnen hier ontheffing voor afgeven, 
zodat in uitzonderingssituaties het storten van herbruikbare stoffen is toegestaan. Ook de 
gemeente heeft taken op het gebied van afval en circulariteit, waaronder het op of in de 
bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen. 
 
toetsingskader ten behoeve van het verlenen van ontheffingen voor het toepassen van 
groenafval 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Omgevingsprogramma, Algemene 
wet bestuursrecht, Wet milieubeheer (Wm), Besluit stortplaatsen en stortverboden 
afvalstoffen, de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) en de 
vastgestelde onderdelen van de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie en gemeente zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het leefmilieu en 
om een ontheffing te verlenen voor het storten van herbruikbare stoffen. Door de effectieve 
inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan het beleidsdoel en geven 
we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan vastgesteld worden 
of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van toepassing, kunnen daar nadere 
voorwaarden aan verbonden worden (vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen het wettelijk 
kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden om de 
overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke handelingen waar 
mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

Daarnaast kunnen we adviseren hoe afvalstoffen op een hoogwaardige manier kunnen 
worden hergebruikt. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld te integreren 
in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals bedoeld in het BOR en de 
Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Afvalstoffen worden volgens de wet- en regelgeving op een hoogwaardige wijze 
hergebruikt. Alleen in uitzonderingssituaties worden herbruikbare afvalstoffen gestort. 
Verslechtering van het leefmilieu wordt voorkomen door gebruik te maken van 
bovengenoemde risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
We leveren een bijdrage aan het zo hoogwaardige mogelijk hergebruiken van afvalstoffen 
en alleen in uitzonderingssituaties worden herbruikbare afvalstoffen gestort. Door de inzet 
van de VTH-instrumenten worden illegale en schadelijke handelingen in het leefmilieu 
voorkomen. 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden te behalen*: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere streefwaarde blijkt, 
dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording hierover 
vindt periodiek plaats.  
 



 20 

 
 

Productcode 
C1.001 
C5.001 
C5.002 
C23.001 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Afval en circulariteit 
Beschikking regulier Afval en circulariteit overig 
Ontheffing Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 
Plus dossier Afval en circulariteit 
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Asbest 
3 Bevoegd gezag: gemeente /provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet (OW) en het omgevingsplan stellen regels met betrekking 

tot het verwijderen van asbest. Doel is de emissie van asbestvezels te 
beperken om schade aan mens en milieu te voorkomen. 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. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Omgevingsprogramma, de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door 
het AB), regionaal asbestbeleid, de uniforme VTH-strategie, certificatieschema’s 
en het Landelijk Asbest Volg Systeem.  
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeente en provincie zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het 
leefmilieu als gevolg van asbestverwijdering. Het is tevens een onderwerp 
welke door de gezondheidsrisico’s, de publieke beeldvorming en het effect van 
asbestsaneringen op de omgeving, om een adequate aanpak vraagt. Hierop 
kan de RUD adviseren. 
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen 
aan het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) 
VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van 
toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden 
om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het waarborgen dat asbestverwijdering op een veilige wijze plaatsvindt, door 
gebruik te maken van bovengenoemde risicobeperkende instrumenten. 
 
Beoogd resultaat: 
Asbest wordt op een veilige wijze verwijderd overeenkomstig de regelgeving 
om schade aan mens en milieu te voorkomen.  
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen. Voorwaarde is wel dat deze 
indicatoren via het administratiesysteem te registreren en  
te rapporteren zijn: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%.  
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
 

Productcode 
B1.001 
B3.001 
B11.001 
B16.001 
B17.001 
B19.001 
B23.001 
B23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Asbest 
Voorlichting Asbest 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Asbest 
Administratie controle Asbest 
Fysieke controle Asbest 
Ketencontrole Asbest 
Plus dossier Asbest Vergunningverlening 
Plus dossier Asbest Handhaving 
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Bodem onder Omgevingswet 
4A Opdrachtgever: gemeente/provincie/OdrU/waterschappen  
Omschrijving werkveld Voor bodem zijn meerdere productbladen van toepassing. Zie ook productblad 

10A en 10B Dit productblad heeft alleen betrekking op de Omgevingswet. 
Daarnaast bestaan heeft bodem in sommige gevallen een raakvlak met water 
(productblad 21). In de gevallen waar niet op voorhand duidelijk is welk thema 
van toepassing is zal in de praktijk gekeken worden waar het zwaartepunt ligt. 
 
Omgevingswet: In de Omgevingswet is er sprake van meerdere bevoegde 
gezagen voor bodem. De gemeenten krijgen de bevoegdheden voor grond en 
de provincie voor de grondwaterverontreiningen. Als het gaat om onttrekkingen 
van verontreinigingen is een rol weggelegd voor de waterschappen. 
 
De Omgevingswet (OW) en het omgevingsplan stellen regels om de bodem te 
beschermen en om ontgraving, sanering en toepassing in of op de bodem te 
regelen.  
 

Uitvoeringskader Omgevingswet: Omgevingswet, Omgevingsvisies, Omgevingsverordening, 
Omgevingsplan, Omgevingsprogramma, de geldende handhavingsstrategie 
(vastgesteld door het AB) en de uniforme VTH-strategie. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Omgevingswet: De gemeenten krijgen de bevoegdheden voor grond en de 
provincie voor de grondwaterverontreiningen. Als het gaat om onttrekkingen 
van verontreinigingen is een rol weggelegd voor de waterschappen.  
 
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen 
aan het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) 
VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van 
toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden 
om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

Termijn-gerelateerde procedures, locaties waar risico’s aan verbonden zijn 
(toevalsvondst) en illegale situaties hebben prioriteit. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Omgevingswet: Doel van de inzet is het waarborgen van een veilige bodem 
en ondergrond met sterk verminderde verontreinigingen. Hierdoor wordt 
bijgedragen aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Procedures worden binnen de wettelijke termijn verleend.  
Door de volgende streefwaarden te behalen*: 
Juridisch 90% 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
 
 
 



 23 

 

Productcode 
D1.001 
D3.001 
D4.001 
D5.001 
D7.001 
D11.001 
D16.001 
D17.001 
D18.001 
D19.001 
D23.001 
D23.002 
D24.001 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Bodem 
Voorlichting Bodem 
Vooroverleg voeren Bodem 
Beschikking regulier Bodem 
Advisering beschikking regulier Bodem 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Bodem 
Controle uitvoeren (administratief) Bodem 
Controle uitvoeren (fysiek) + uitvoeren van Handhaving Bodem 
Controle uitvoeren (gebied) +uitvoeren van Handhaving Bodem 
Controle uitvoeren (keten) + uitvoeren van Handhaving Bodem 
Plus dossier Bodem Vergunningverlening 
Plus dossier Bodem Handhaving 
Bron-/data- of informatiebeheer Bodem 
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Bodem als gevolg van overgangsrecht 
4B Opdrachtgever: gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort en provincie  
Omschrijving werkveld Overgangsrecht Wbb (specifiek voor de opdrachtgevers Provincie Utrecht, 

gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht): De Wet bodembescherming (Wbb) 
stelt regels om de bodem (grond en grondwater) te beschermen. Daarnaast 
worden de saneringen/opruimen van verontreinigde bodem (nieuwe gevallen) 
en grondwater door middel van de Wbb geregeld. 
 

Uitvoeringskader Overgangsrecht Wbb Inzake het overgangsrecht zijn tevens de volgende 
kaders van belang voor de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en 
Amersfoort: Wet bodembescherming, Besluit Uniforme Saneringen, Circulaire 
bodemsanering 2013, de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het 
AB). 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Overgangsrecht WBB: De rechtstreekse gemeenten en/of provincie zijn 
verantwoordelijk voor het beperken en het zoveel mogelijk ongedaan laten 
maken van ernstige en nieuwe verontreinigingen in de bodem.  
 
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen 
aan het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) 
VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van 
toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden 
om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Termijn-gerelateerde procedures en spoedlocaties hebben prioriteit boven 
procedures zonder wettelijke termijnen. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Welke instrumenten 
zetten we in? 
 

Overgangsrecht Wbb: Meldingafhandeling, beschikkingen, toezicht, 
handhaving, technische advisering, data en digitale ondersteuning, 
klachtafhandeling.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Overgangsrechtlocaties Wbb:  
Doel van de inzet is een verantwoorde bodemkwaliteit realiseren die past bij de 
(beoogde) functie en correcte toepassingen van bouwstoffen, grond, 
baggerspecie en lozing van afvalwater conform regelgeving en het zoveel 
mogelijk voorkomen van overlast voor omgeving of bewoners. Daarnaast is de 
afronding van de spoedopgave uit het Convenant bodem en ondergrond een 
belangrijke opgave. 
 

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?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
 
 
 
 

Productcode 
 
TH01.WB1 
TH01.WB2 

Naam product, dienst of project 
 
Administratieve controle illegale saneringen Wbb 
Administratieve controle BUS saneringen Wbb 
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TH01.WB3 
TH01.WB4 
TH01.WB5 
TH01.WB6 
TH01.WB9 
TH01.WBa 
TH01.WBb 
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 
TH02.WB1 
TH02.WB2 
TH02.WB3 
TH02.WB4 
TH02.WB5 
TH02.WB6 
TH04.WB1 
TH04.WB2 
TH04.WB3 
TH04.WB4 
V02.WB4 
V02.WB5 
V02.WB6 
V04.WB1 
 
V04.WB10 
V04.WB2 
V04.WB22 
V04.WB3 
V04.WB5 
V04.WB6 
V07.WB1 
V07.WB5 
V07.WB6 
V07.WB7 
V07.WB8 

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 
Evaluatie Besluit uniforme saneringen 
Evaluatie van een uitgevoerde sanering onder een raamsaneringsplan 
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 
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 
Stakingsbevel ongewoon voorval Wbb 
Bevel nader onderzoek of sanering Wbb 
Bevel tot het nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen Wbb 
Gedoogbevel Wbb 
Melding verplaatsing verontreiniging a.g.v. grondwateronttrekking 
Melding art. 41 Wbb opgave aan bevoegd gezag 
Melding niet-ernstige verontreiniging 
Beschikking ernst en spoedeisendheid en instemming 
(deel)saneringsplan 
Beschikking calamiteiten art. 30 Wbb 
Beschikking instemmen saneringsplan 
Instemming raamsaneringsplan 
Beschikking ernst en spoedeisendheid 
Beschikking wijziging tenaamstelling (Wbb) 
Beschikking instemmen nazorgplan 
Beoordeling bodemonderzoek 
Beoordelen Wbb - niet bevoegd gezag taak 
Bodemadvies niet Wbb taak-overig 
Bodemadvies inzake omgevingsvergunning bouw 
Bodemadvies inzake omgevingsvergunning inrichting 
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Complexe bedrijven 
5 Bevoegd gezag: gemeente/provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet en de Wet milieubeheer (Wm) bevatten samen de 

instrumenten om het milieu te beschermen bij activiteiten bij bedrijven 
die onder de Omgveingswet als complex bedrijf zijn aangewezen. De 
uitgangspunten die voor activiteiten bij complexe bedrijven van 
toepassing zijn, volgen uit de Omgevingswet. Deze uitgangspunten zijn 
tegelijkertijd bedoeld om initiatieven van aanvragers mogelijk te maken. 
Dit blad beschrijft het werkveld voor de complexe bedrijfsactiviteiten. 
Hoewel de producten redelijk vergelijkbaar zijn als bij eenvoudigere 
bedrijfsactiviteiten is er door de complexiteit een apart blad opgesteld.  
Voor eenvoudigere bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar blad 5 
bedrijfsmatige mba’s. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Omgevingsprogramma, Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer 
(Wm) de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) en de 
vastgestelde onderdelen van de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD 
Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van het leefmilieu 
tegen aantasting door bedrijfsmatige activiteiten van complexe bedrijven. 
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt 
bijgedragen aan het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de 
vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien 
van toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan 
verbonden worden (vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten 
binnen het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet 
worden om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en 
schadelijke handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan 
gemaakt. 

Daarnaast kunnen we adviseren op beleidsthema’s in relatie tot 
bedrijfsmatige activiteiten. Milieuklachten over bedrijfsmatige activiteiten 
kunnen gemeld worden bij de milieuklachtentelefoon, die 24/7 bereikbaar 
is. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het 
werkveld te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve 
beleidscycli zoals bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde resultaat 
met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Alle bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevoerd volgens de wet- en 
regelgeving. Verslechtering van het leefmilieu wordt voorkomen door 
gebruik te maken van bovengenoemde risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen, toezicht, toetsing en handhaving willen we een 
bijdrage leveren aan het bereiken en instandhouden van een veilige en 
goede omgevingskwaliteit. Door de inzet van de VTH-instrumenten 
worden illegale en schadelijke handelingen in het leefmilieu voorkomen 
en dragen we actief bij aan de monitoring en evaluatie van programma’s 
en omgevingswaarden. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 
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Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. 
Verantwoording hierover vindt periodiek plaats.  

Productcode 
F1.001 
F4.001 
F5.001 
F5.002 
F5.003 
F6.001 
F6.002 
F6.003 
F6.004 
F6.005 
F6.006 
F6.007 
F8.001 
F8.002 
F11.001 
F16.001 
F16.002 
F16.003 
F17.001 
F23.001 
F23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Complexe bedrijven 
Vooroverleg voeren Complexe bedrijven 
Beschikking overig regulier Complexe bedrijven 
Milieuneutrale veranderingsvergunning (industrie) regulier Complexe bedrijven  
Milieuneutrale veranderingsvergunning (agrarische) regulier Complexe bedrijven  
Beschikking overig uitgebreid Complexe bedrijven  
Oprichtings- of revisievergunning Industrie uitgebreid Complexe bedrijven 
Oprichtings- of revisievergunning Agrarisch uitgebreid Complexe bedrijven 
Veranderingsvergunning uitgebreid Complexe bedrijven 
Wijziging van voorschriften (op verzoek) 
Wijziging van voorschriften (ambtshalve) 
Intrekkingsbesluit (op verzoek) 
Advisering beschikking overig uitgebreid Complexe bedrijven  
Advisering intrekkingsbesluit (op verzoek) 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Complexe bedrijven 
Administratieve controle overig Complexe bedrijven 
Administratieve controle milieu-inrichting overig Complexe bedrijven  
Administratieve controle PRTR beoordeling Complexe bedrijven  
Fysieke controle milieu-inrichting cat. 5-6, IPPC Complexe bedrijven 
Plus dossier Complexe bedrijven Vergunningverlening 
Plus dossier Complexe bedrijven Handhaving 
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Geur en luchtkwaliteit 
6 Bevoegd gezag: gemeente/provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet en de Wet milieubeheer (Wm) regelen samen de instrumenten 

om het milieu te beschermen bij aspecten over geur en luchtkwaliteit en welke 
uitgangspunten daarvoor gelden. Deze uitgangspunten zijn tegelijkertijd bedoeld 
om initiatieven van aanvragers mogelijk te maken. Daarbij heeft de provincie de 
wettelijke / (boven)regionale taken op het gebied van luchtkwaliteit en geur om de 
milieubelasting vanuit diverse bronnen naar waardendie niet negatief bijdragen 
aan de gezondheid van onze inwoners te beperken. Met instrumenten uit de PDC 
ondersteunt de RUD deze taken. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Omgevingsprogramma, 
Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer (Wm) de geldende 
handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) en de vastgestelde onderdelen van 
de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeente/provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van het leefmilieu 
ten aanzien van aspecten op geur en luchtkwaliteit. Centraal staat het 
beantwoorden van vragen of adviseren op het gebied van geur en luchtkwaliteit. 
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan 
het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-
strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan vastgesteld 
worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van toepassing, 
kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen het 
wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden om 
de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld te 
integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals bedoeld in 
het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Er worden alleen activiteiten uitgevoerd, die op het gebied van geur en 
luchtkwaliteit passen binnen de wet- en regelgeving. Verslechtering van het 
leefmilieu wordt voorkomen door gebruik te maken van bovengenoemde 
risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het instandhouden van een 
goede omgevingskwaliteit op het gebied van geur en luchtkwaliteit. Door de inzet 
van de VTH-instrumenten worden illegale en schadelijke handelingen in het 
leefmilieu voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden te behalen: 
niet van toepassing 
 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
 

Productcode 
K1.001 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Geur en luchtkwaliteit 
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Omgevingsvisie, -plan en -programma 
7 Bevoegd gezag: gemeente/provincie/waterschap  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet en de Wet milieubeheer (Wm) regelen samen de 

instrumenten om het milieu te beschermen. De Omgevingsvisie, - plan en – 
programma, inclusief de Omgevingsverordening en Waterverordening (hierna: 
Omgevignswetinstrumenten) geven daar een nadere invulling aan en zijn 
tegelijkertijd bedoeld om initiatieven van aanvragers mogelijk te maken. De 
genoemde omgevingswetinstrumenten zijn realiseerbaar als daar uitvoerbare 
uitgangspunten in zijn opgenomen. Met onze praktijkervaring kunnen we een 
bijdrage leveren aan het opstellen van uitvoerbare uitgangspunten.  
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Waterschapverordening, Omgevingsprogramma, Algemene wet bestuursrecht, 
Wet milieubeheer de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) 
en de vastgestelde onderdelen van de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD 
Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeente, provincie en het waterschap zijn verantwoordelijk voor de 
bescherming van het leefmilieu en kunnen daarom een Omgevingsvisie, -plan 
en -programma of Omgevignsverordening en Waterverordening opstellen. Met 
onze praktijkervaring kunnen we adviseren bij het opstellen van uitvoerbare 
uitgangspunten. Dit kan op alle thema’s, zoals die elders in deze pdc zijn 
opgenomen. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Door gebruik te maken van bovengenoemde risicobeperkende instrumenten 
kunnen bruikbare uitgangspunten in de Omgevingswetinstrumenten worden 
opgenomen.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren dat in de 
Omgevignswetinstrumenten werkbare en toetsbare uitgangspunten worden 
opgenomen. Hierdoor kunnen we onze VTH-instrumenten, opgenomen in deze 
pdc, optimaal inzetten en kunnen we illegale en schadelijke handelingen in het 
leefmilieu voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden te behalen: 
Niet van toepassing  

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
 

Productcode 
G1.001 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Omgevingsvisie, -plan en -programma 
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Energie en duurzaamheid  
8 Bevoegd gezag: gemeente/provincie  
Omschrijving werkveld Energie en duurzaamheid zijn voor onze opdrachtgevers een belangrijk thema. In de 

notitie ‘Ambitie RUD op thema energie’ is beschreven hoe de RUD onze 
opdrachtgevers willen ondersteunen om haar doelstellingen op het gebied van energie 
te behalen. We doen dat langs de drie pijlers energiebesparing, energieopwekking en 
energieopslag en -distributie.  
De Omgevingswet en de Wet milieubeheer (Wm) regelen samen de instrumenten om 
het milieu te beschermen door bijvoorbeeld verduurzaming (ook of juist op het gebied 
van energie) mogelijk te maken en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Deze 
uitgangspunten zijn tegelijkertijd bedoeld om initiatieven van aanvragers mogelijk te 
maken. 
In dit blad zijn onze producten en diensten met betrekking tot gesloten 
bodemenergiesystemen opgenomen. De producten en diensten bij open 
bodemenergiesystemen zijn opgenomen in blad 17 water. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Omgevingsprogramma, 
Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer (Wm) de geldende 
handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) en de vastgestelde onderdelen van de 
(uniforme) VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeente en provincie zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het 
leefmilieu en om verduurzaming mogelijk te maken. De RUD wil haar opdrachtgevers 
hierop adviseren door het inzetten van onze (gebieds)kennis en data. We willen 
adviseren bij het maken van uitvoerbare keuzen in de (ruimtelijke) energieopgave 
door gevolgen van diverse scenario’s of locaties in kaart te brengen.  
 
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan 
het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan vastgesteld 
worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van toepassing, kunnen 
daar nadere voorwaarden aan verbonden worden (vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen het 
wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden om de 
overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke handelingen waar 
mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld te 
integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals bedoeld in het 
BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Geven van integraal (strategisch en/of technisch) advies over dan wel toetsen of of en 
op welke wijze initiatieven op duurzaamheid passen binnen de wet- en regelgeving. 
Daarnaast werken we met bedrijven samen aan het besparen van energie.  
 
Verslechtering van het leefmilieu wordt voorkomen door gebruik te maken van 
bovengenoemde risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan verduurzaming van de 
omgevingskwaliteit door middel van integrale advisering die bijdraagt aan uitvoerbare 
VTH instrumenten. Door de inzet van de VTH-instrumenten worden illegale en 
schadelijke handelingen in het leefmilieu voorkomen.  
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere streefwaarde 
blijkt, dan geldt die streefwaarde. 
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Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  

Productcode 
H1.001 
H5.001 
H7.001 
H11.001 
H16.001 
H17.001 
H17.002 
H17.003 
H17.004 
H23.001 
H23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Energie en duurzaamheid 
Beschikking regulier Energie en duurzaamheid 
Advisering beschikking regulier Energie en duurzaamheid 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Energie en duurzaamheid 
Administratieve controle Energie en duurzaamheid 
Fysieke controle Energie en duurzaamheid overig 
Fysieke controle energie 
Stimulerend toezicht energie 
Updategesprek stimuleren toezicht energie 
Plus dossier Energie en duurzaamheid Vergunningverlening 
Plus dossier Energie en duurzaamheid Handhaving 
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Vuurwerkopslag- en verkoop 
9 Bevoegd gezag: gemeente /Provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet en de Wet milieubeheer (Wm) regelen samen de 

instrumenten voor vuurwerkopslag- en verkoop. De opslag en de verkoop van 
dit vuurwerk moet uitgevoerd volgens strenge veiligheidseisen. De RUD 
controleert samen met de VRU of aan deze eisen worden voldaan. Toezicht op 
de naleving van het verbod tot afsteken van vuurwerk valt buiten de taken die 
door de RUD Utrecht worden uitgevoerd. 
  

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Omgevingsprogramma, Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer (Wm), 
Vuurwerkbesluit, de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) 
en de vastgestelde onderdelen van de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD 
Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeente of provincie zijn verantwoordelijk voor de opslag- en verkoop van 
consumentenvuurwerk. Wanneer een veilige opslag en verkoop is geborgd, is 
het risico op vuurwerkcalamiteiten beperkt. Door de effectieve inzet van de 
volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan het beleidsdoel en geven 
we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van 
toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden 
om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Daarnaast kunnen we adviseren op beleidsthema’s in relatie opslag en verkoop 
van consumentenvuurwerk. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet:  
Alle opslagen en verkoop van consumentenvuurwerk voldoet aan wet- 
en regelgeving, zodat het risico op vuurwerkcalamiteiten beperkt is. 
Hiervoor gebruiken we bovengenoemde risicobeperkende instrumenten. 
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het bereiken en 
instandhouden van een veilige en goede omgevingskwaliteit, waarbij het risico 
op vuurwerkcalamiteiten beperkt blijft. Door de inzet van de VTH-instrumenten 
wordt het vuurwerk op een veilige manier opgeslagen en verkocht. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
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Productcode 
P1.001 
P4.001 
P5.001 
P5.002 
P5.003 
P7.001 
P11.001 
P11.002 
P16.001 
P17.001 
P17.002 
P17.003 
P23.001 
P23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Vuurwerk 
Vooroverleg voeren Vuurwerk 
Beschikking regulier Vuurwerk overig 
Beschikking ontbrandingstoestemming vuurwerk 
Ontheffing verbranding buiten inrichting 
Advisering beschikking regulier Vuurwerk 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Vuurwerk overig 
Melding vuurwerk ontbranding 
Administratieve controle Vuurwerk 
Fysieke controle overig Vuurwerk 
Fysieke controle vuurwerkevenement 
Fysieke controle vuurwerkopslag en verkoop 
Plus dossier Vuurwerk Vergunningverlening 
Plus dossier Vuurwerk Handhaving 
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4.2 Producten en diensten mogelijk relevant voor gemeenten 
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Bedrijfsmatige mba’s 
10 Bevoegd gezag: gemeente  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet en de Wet milieubeheer (Wm) bevatten samen de 

instrumenten om het milieu te beschermen bij activiteiten genoemd in 
hoofdstuk 3 van het Besluit Activiteiten leefomgeving, voor zover deze 
activiteiten niet onder één van de andere productbladen valt of 
bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan. De beoordelingsregels 
die volgen uit de Omgevingswet voor deze milieubelastende activiteiten 
(mba) zijn het uitgangspunt bij het beoordelen van een initiatief. Deze 
uitgangspunten zijn tegelijkertijd bedoeld om initiatieven van aanvragers 
mogelijk te maken. 
Voor complexe bedrijven, zoals bedoeld in de Omgevingswet, wordt 
verwezen naar blad 6 Complexe bedrijven. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Omgevingsprogramma, Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer 
(Wm) geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) en de 
vastgestelde onderdelen van de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD 
Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van het leefmilieu 
tegen aantasting door bedrijfsmatige activiteitenDoor de effectieve inzet 
van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan het 
beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-
strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien 
van toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan 
verbonden worden (vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten 
binnen het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet 
worden om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en 
schadelijke handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan 
gemaakt. 

Daarnaast kunnen we adviseren op beleidsthema’s in relatie tot 
bedrijfsmatige activiteiten. Milieuklachten over bedrijfsmatige activiteiten 
kunnen gemeld worden bij de milieuklachtentelefoon, die 24/7 bereikbaar 
is. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het 
werkveld te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve 
beleidscycli zoals bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde resultaat 
met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Alle bedrijfsmatige activiteiten worden uitgevoerd volgens de wet- en 
regelgeving. Verslechtering van het leefmilieu wordt voorkomen door 
gebruik te maken van bovengenoemde risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen, toezicht, toetsing en handhaving willen we een 
bijdrage leveren aan het bereiken en instandhouden van een veilige en 
goede omgevingskwaliteit. Door de inzet van de VTH-instrumenten 
worden illegale en schadelijke handelingen in het leefmilieu voorkomen 
en dragen we actief bij aan de monitoring en evaluatie van programma’s 
en omgevingswaarden. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 
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Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. 
Verantwoording hierover vindt periodiek plaats.  

Productcode 
E1.001 
E4.001 
E5.001 
E7.001 
E7.002 
E7.003 
E7.004 
E7.005 
E7.006 
E7.007 
E7.008 
E7.009 
E7.010 
E7.011 
E11.001 
E11.002 
E11.003 
E11.004 
E16.001 
E16.002 
E17.001 
E17.002 
E17.003 
E18.001 
E18.002 
E23.001 
E23.002 
A13.002 
TH02.RG1 
TH02.RG2 
TH02.RG3 
TH02.RG4 
CPX.RGT 
E19.001 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Bedrijfsmatige mba's 
Vooroverleg voeren Bedrijfsmatige mba's 
Beschikking regulier Bedrijfsmatige mba's 
Advisering beschikking regulier Bedrijfsmatige mba's overig 
Advisering milieudeel Oprichtings- of revisievergunning cat. 3 
Advisering milieudeel Oprichtings- of revisievergunning cat. 4 
Advisering veranderingsvergunning bedrijfsmatige mba 
Advisering milieuneutrale veranderingsvergunning (industrie) 
Advisering milieuneutrale veranderingsvergunning (agrarisch) 
Advisering intrekkingsbesluit omgevingsvergunning (op verzoek) 
Wijziging van voorschriften (op verzoek) 
Wijziging van voorschriften (ambtshalve) 
Ontheffing stortverbod (o.a. slootdemping) 
Advisering milieudeel intrekkingsbesluit omgevingsvergunning (ambtshalve) 
Melding activiteit/informatieplicht bedrijfsmatige mba overig 
Melding omgevingsplan 
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen 
Melding van standplaatsen 
Administratieve controle bedijfsmatige mba overig 
Administratieve controle PRTR beoordeling 
Fysieke controle mba overig 
Fysieke controle mba cat. 3 
Fysieke controle mba cat. 4 
Gebiedscontrole Bedrijfsmatige mba overig 
Gebiedscontrole transport 
Plus dossier Bedrijfsmatige mba's Vergunningverlening 
Plus dossier Bedrijfsmatige mba’s Handhaving 
Maatwerkvoorschriften bedrijfsmatige mba's 
Fysieke controle cat. 3 (RGT) 
Fysieke controle cat. 4 (RGT) 
Fysieke controle cat. 5/6 (RGT) 
Fysieke controle toezichtsplan (RGT) 
Complex dossier (RGT) 
Thema controle milieu 
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Omgevingsveiligheid 
11 Bevoegd gezag: gemeente  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen regelen samen 

de instrumenten om de veiligheid van mensen in de buurt van een 
activiteit met gevaarlijke stoffen te garanderen en welke uitgangspunten 
daarvoor gelden. Bijvoorbeeld bij bedrijven met opslag van (grote 
hoeveelheden) gevaarlijke stoffen of het vervoer (transportroutes) 
hiervan. Ook milieuschade als gevolg van calamiteiten wordt hiermee 
zoveel als mogelijk voorkomen. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Omgevingsprogramma, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Algemene wet 
bestuursrecht, Wet milieubeheer (Wm) de geldende handhavingsstrategie 
(vastgesteld door het AB) en de vastgestelde onderdelen van de 
(uniforme) VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van het leefmilieu 
tegen aantasting door activiteiten met gevaarlijke stoffen en om de 
veiligheid van haar inwoners in de buurt van deze activiteiten te 
garanderen. Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten 
wordt bijgedragen aan het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de 
vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien 
van toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan 
verbonden worden (vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten 
binnen het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet 
worden om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en 
schadelijke handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan 
gemaakt. 

 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het 
werkveld te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve 
beleidscycli zoals bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde resultaat 
met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Alle activiteiten met (grote hoeveelheden) met gevaarlijke stoffen worden 
uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving. Verslechtering van het 
leefmilieu en onveilige situaties voor mensen worden voorkomen door 
gebruik te maken van bovengenoemde risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het bereiken en 
instandhouden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 
goede omgevingskwaliteit. Door de inzet van de VTH-instrumenten 
worden calamiteiten, illegale en schadelijke handelingen in het leefmilieu 
voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. 
Verantwoording hierover vindt periodiek plaats.  
 

Productcode 
I1.001 
I5.001 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Externe veiligheid 
Ontheffing Vervoer gevaarlijke stoffen 
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Geluid en trillingen algemeen 
12 Bevoegd gezag: gemeente  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet en de Wet milieubeheer (Wm) regelen samen de 

instrumenten om het milieu te beschermen bij geluids- en 
trillingsaspecten en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Deze 
uitgangspunten zijn tegelijkertijd bedoeld om initiatieven van aanvragers 
mogelijk te maken. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Omgevingsprogramma, Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer 
(Wm) de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) en de 
vastgestelde onderdelen van de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD 
Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van het leefmilieu 
ten aanzien van geluids- en trillingsaspecten. Door de effectieve inzet van 
de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan het beleidsdoel en 
geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien 
van toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan 
verbonden worden (vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten 
binnen het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet 
worden om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en 
schadelijke handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan 
gemaakt. 

 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het 
werkveld te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve 
beleidscycli zoals bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde resultaat 
met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Er worden alleen activiteiten uitgevoerd, die op het gebied van geluid en 
trillingen passen binnen de wet- en regelgeving. Verslechtering van het 
leefmilieu wordt voorkomen door gebruik te maken van bovengenoemde 
risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze inzet willen we een bijdrage leveren aan het in stand houden 
van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit op het gebied van geluid en trillingen.  
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden te behalen: 
niet van toepassing 
 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. 
Verantwoording hierover vindt periodiek plaats.  
 

Productcode 
J1.001 
J1.002 
J1.003 
J16.001 
J17.001 
J18.001 
J23.001 
J23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Geluid/trillingen overig 
Isolatiemetingen geluidgevoelige bestemmingen 
Meting laag frequent geluid 
Administratieve controle Geluid/trillingen 
Fysieke controle overig Geluid/trillingen 
Gebiedscontrole Geluidsronde horeca 
Plus dossier Geluid/trillingen Vergunningverlening 
Plus dossier Geluid/trillingen Handhaving 
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Natuur, landschap en ecologie, onderdeel ecologie 
13 Bevoegd gezag: gemeente  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet regelt de instrumenten om de natuur te beschermen. Als 

onderdeel van de soortenbescherming heeft de gemeente ook een belangrijke 
taak. Zorgvuldig wordt er omgegaan met het verlenen van vrijstellingen en 
ontheffingen van de gebods- en verbodsbepalingen uit de wet. Als een 
bepaalde activiteit wordt voorgenomen 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 gemeente streeft naar een zo goed mogelijk resultaat. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

Bij het verlenen van toestemming voor ruimtelijke ontwikkelingen en bouw- en 
sloopactiviteiten door de gemeente moet zorgvuldig getoetst worden of de 
natuurkwaliteit schade wordt berokkend. Wij adviseren hoe de natuur kan 
worden beschermd. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
We adviseren de gemeente hoe de natuur kan worden beschermd bij het 
verlenen van toestemmingen voor ruimtelijke ontwikkelingen en bij bouw- en 
sloopactiviteiten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het bereiken en 
instandhouden van goede omgevingskwaliteit voor de natuur. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

n.v.t. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
 

Productcode 
N1.001 
N4.001 
N5.001 
N7.001 
N16.001 
N17.001 
N18.001 
N18.002 
N23.001 
N23.002 
N24.001 
N25.001 
N25.002 
N26.001 
N26.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Natuur, landschap en ecologie 
Vooroverleg voeren Natuur, landschap en ecologie 
Beschikking regulier Natuur, landschap en ecologie 
Advisering beschikking regulier Natuur, landschap en ecologie 
Administratieve controle overig Natuur, landschap en ecologie 
Fysieke controle overig Natuur, landschap en ecologie 
Gebiedscontrole Natuur, landschap en ecologie overig 
Gebiedscontrole Milieuvlucht 
Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Vergunningverlening 
Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Handhaving 
Inzet drone gebiedscontrole Milieu 
Fysieke controle Invasieve exoten (Duizendknoop) 
Advisering Invasieve exoten (Duizendknoop) 
Advisering stikstof 
Voortoets stikstof 
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4.3 Producten die mogelijk relevant kunnen zijn voor de provincie 
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Lokaal spoor 
14 Bevoegd gezag: provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet en de Wet milieubeheer (Wm) regelen samen de instrumenten 

over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen en 
welke uitgangspunten daarvoor gelden. 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 Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Omgevingsprogramma, 
Algemene wet bestuursrecht, Wet milieubeheer (Wm) de geldende 
handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) en de vastgestelde onderdelen van 
de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is verantwoordelijk over de aanleg, het beheer, het gebruik en de 
veiligheid van lokale spoorwegen. Door de effectieve inzet van de volgende VTH-
instrumenten wordt bijgedragen aan het beleidsdoel en geven we uitvoering aan 
de vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan vastgesteld 
worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van toepassing, 
kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen het 
wettelijk kader worden uitgevoerd. Deze taak wordt uitgevoerd door 
IL&T. 

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden om 
de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld te 
integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals bedoeld in 
het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
De aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen voldoen 
aan de wet- en regelgeving door gebruik te maken van bovengenoemde 
risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het bereiken en 
instandhouden van een veilige situatie rondom lokale spoorwegen. Door de inzet 
van de VTH-instrumenten worden illegale en schadelijke handelingen voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
 

Productcode 
L1.001 
L5.001 
L17.001 
L23.001 

Naam product, dienst of project 
Beleidsadvisering Wet lokaal spoor 
Beschikking Wet lokaal spoor 
Fysieke controle Wet lokaal spoor 
plus dossier Lokaal spoor 
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Luchtvaart 
156 Bevoegd gezag: provincie  
Omschrijving werkveld De Wet luchtvaart bevat het instrumentarium om regionaal veilig te kunnen 

opstijgen en landen en het milieu te beschermen als gevolg van deze 
activiteiten. Het gaat hierbij om ballonvaart, vliegen met drones, regionale 
luchthavens en helicopterplatforms en het uitzonderlijk gebruik van een terrein 
dat geen luchthaven is (hierna: luchtvaart). Hinder als gevolg van overvliegen 
en het laag vliegen maakt hier geen onderdeel van uit. 
 

Uitvoeringskader Wet Luchtvaart, Luchtvaartverordening, Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en 
uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Utrecht, Algemene wet bestuursrecht 
en de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB). 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is verantwoordelijk dat luchtvaart regionaal veilig kan stijgen en 
landen en dat het leefmilieu wordt beschermd tegen aantasting hierdoor. Door 
de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan 
het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-
strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders en de 
geldende beleidsregels kan vastgesteld worden of deze uitgevoerd 
mogen worden. Indien van toepassing, kunnen daar nadere 
voorwaarden aan verbonden worden (vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden 
om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Daarnaast kunnen we adviseren op de beleidsthema’s stiltegebieden en natuur 
in relatie tot luchtvaart. Met de beleidsregels kan mogelijke overlast worden 
beperken, maar niet wegnemen. Als omwonenden overlast ervaren, dan 
reageert de RUD op meldingen en klachten. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Het opstijgen en landen van regionale luchtvaart wordt veilig uitgevoerd 
volgens de wet- en regelgeving. Verslechtering van het leefmilieu wordt 
voorkomen door gebruik te maken van bovengenoemde risicobeperkende 
instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen wil de RUD een bijdrage leveren aan het bereiken en 
instandhouden van een veilige en goede omgevingskwaliteit (waaronder natuur 
en stiltegebieden). Door de inzet van de VTH-instrumenten worden illegale en 
schadelijke handelingen in het leefmilieu voorkomen. Met de beleidsregels is de 
kans op mogelijke overlast zoveel als mogelijk beperkt. De praktijk wijst echter 
uit, dat dit niet in alle gevallen kan worden weggenomen. Als omwonenden 
overlast ervaren, dan reageert de RUD op meldingen en klachten. 
 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
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Productcode 
M1.001 
M5.001  
M5.002 
M5.003 
M5.004 
M5.005 
M5.006 
M16.001 
M16.002 
M16.003 
M17.001 
M17.002 
M17.003 
M17.004 
M23.001 
M23.002 

Naam product, dienst of project 
Beleidsadvisering luchtvaart 
Beschikking luchtvaart Luchthavenbesluit 
Beschikking luchtvaart Luchthavenregeling 
Ontheffing luchtvaart generieke TUG (vanaf 16 oktober 2018) 
Ontheffing luchtvaart specifiek locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018) 
Beschikking luchtvaart Luchthavenregeling o.b.v. TUG 
Ontheffing luchtvaart locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018) 
Administratieve controle melding luchtvaart generieke TUG 
Administratieve controle luchtvaart locatiegebonden TUG 
Administratieve Controle melding luchtvaart specifiek locatiegebonden TUG 
Fysieke controle luchtvaart Luchthavenregeling en -besluit 
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) 
Plus dossier Luchtvaart Vergunningverlening 
Plus dossier Luchtvaart Handhaving 

 
  



 44 

Natuur, landschap en ecologie, onderdeel natuur 
167A Bevoegd gezag: provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet regelt de instrumenten om de natuur te beschermen. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt in het beschermen van gebieden, dier- en 
plantensoorten en houtopstanden.  
De gebiedsbescherming is voornamelijk gericht op activiteiten die mogelijk een 
negatieve invloed uitoefenen op te beschermen waarden in Natura 2000-
gebieden. 
De soortenbescherming heeft als doel de bescherming van in het wild levende 
dieren en aldaar voorkomende planten. Dit geldt voor de gehele provincie 
Utrecht en niet alleen in de Natura 2000-gebieden. 
De bescherming van houtopstanden is gericht om het bosareaal te behouden. 
Al deze onderdelen worden in dit blad ‘natuur’ genoemd. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Algemene wet 
bestuursrecht, de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) .  
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is verantwoordelijk om de natuur te beschermen tegen aantasting 
door activiteiten. Vergunningverlening wordt door de provincie zelf uitgevoerd. 
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen 
aan het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) 
VTH-strategie: 

1. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

2. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden 
om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

Daarnaast adviseren we hoe de natuur kan worden beschermd. Meldingen van 
schadelijke handelingen aan de natuur kunnen worden gemeld bij de 
milieuklachtentelefoon, die 24/7 bereikbaar is. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Natuur behouden en verslechtering van de natuur wordt voorkomen door 
gebruik te maken van bovengenoemde risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het bereiken en 
instandhouden van goede omgevingskwaliteit voor de natuur. Door de inzet 
van de VTH-instrumenten worden illegale en schadelijke handelingen in de 
natuur voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
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Productcode 
N1.001 
N16.001 
N17.001 
N17.002 
N17.003 
N17.005 
 
N18.001 
N18.002 
N18.003 
N18.004 
N18.005 
N23.001 
N23.002 
N27.001 
N28.001 
N24.001 
N25.001 
N25.002 
N26.001 
N26.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Natuur, landschap en ecologie 
Administratieve controle overig Natuur, landschap en ecologie 
Fysieke controle overig Natuur, landschap en ecologie 
Fysieke controle Natuurbeschermingswet / PAS 
Fysieke controle Houtopstanden 
Fysieke controle dempen van oppervlaktewaterlichamen en rommelterreinen paragraaf 
2.3.3. en 3.4 
Gebiedscontrole Natuur, landschap en ecologie overig 
Gebiedscontrole Milieuvlucht 
Gebiedscontrole schadebestrijding 
Gebiedscontrole soortenbescherming 
Gebiedscontrole Natuur Houtopstanden 
Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Vergunningverlening 
Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Handhaving 
Coordinatie BOA's van de terreinbeherende organisaties (TBO) 
Fysieke controle weidevogels 
Inzet drone gebiedscontrole Milieu 
Fysieke controle Invasieve exoten (Duizendknoop) 
Advisering  Invasieve exoten (Duizendknoop) 
Advisering stikstof 
Voortoets stikstof 
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Natuur, landschap en ecologie, onderdeel landschap 
167B Bevoegd gezag: provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingsverordening regelt de instrumenten om het landschap te 

beschermen op archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde. 
De verordening onderscheidt het beschermen van het landschap als gevolg van 
activiteiten, zoals: 

- Plaatsing van borden, vlaggen en spandoeken 
- Objecten  
- Storten van grond en ophogen van percelen 
- Dempen van watergangen 
- Rommelterreinen 
- Woonschepen en recreatievaartuigen 
- Kleine landschapselementen.  

 
De regels gelden alleen in de vastgestelde gebieden. 
Al deze onderdelen worden in dit blad ‘landschap’ genoemd. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Algemene wet 
bestuursrecht, Wet milieubeheer (Wm), de geldende handhavingsstrategie 
(vastgesteld door het AB) . 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is verantwoordelijk om het landschap te beschermen tegen 
aantasting door activiteiten. Vergunningverlening wordt door de provincie zelf 
uitgevoerd. Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt 
bijgedragen aan het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde 
(uniforme) VTH-strategie: 

1. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

2. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden 
om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

Daarnaast adviseren we hoe aantasting van het landschap kan worden 
voorkomen. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
In de vastgestelde gebieden wordt het landschap beschermd tegen aantasting 
als gevolg van de bovengenoemde actiteiten. Verslechtering van het landschap 
wordt voorkomen door gebruik te maken van bovengenoemde 
risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het bereiken en 
instandhouden van een goede omgevingskwaliteit. Door de inzet van de TH-
instrumenten worden illegale en schadelijke handelingen in het landschap 
voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
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Productcode 
N1.001 
N16.001 
N17.001 
N17.003 
N17.004 
N17.005 
 
N17.006 
N18.001 
N18.003 
N18.005 
N23.001 
N23.002 
N24.001 
N25.001 
N25.002 
 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Natuur, landschap en ecologie 
Administratieve controle overig Natuur, landschap en ecologie 
Fysieke controle overig Natuur, landschap en ecologie 
Fysieke controle Houtopstanden 
Fysieke controle Cultuurhistorie en landschap paragraaf 7.4 
Fysieke controle dempen van oppervlaktewaterlichamen en rommelterreinen paragraaf 
2.3.3. en 3.4 
Fysieke controle Cultuurhistorie en landschap paragraaf 6.2.3. 
Gebiedscontrole Natuur, landschap en ecologie overig 
Gebiedscontrole schadebestrijding 
Gebiedscontrole Natuur Houtopstanden 
Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Vergunningverlening 
Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Handhaving 
Inzet drone gebiedscontrole Milieu 
Fysieke controle Invasieve exoten (Duizendknoop) 
Advisering  Invasieve exoten (Duizendknoop) 
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Natuur, landschap en ecologie: stiltegebieden 
16 C Bevoegd gezag: provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet regelt de instrumenten om het milieu te beschermen. De 

provincie heeft dit voor stiltegebieden uitgewerkt in de provinciale 
Omgevingsverordening. Stiltegebieden zijn plekken waar het relatief rustig is, 
zodat de mens in alle rust de natuurlijke geluiden kan ervaren. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Omgevingsprogramma, Algemene wet bestuursrecht, de geldende 
handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) . 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is verantwoordelijk om het leefmilieu te beschermen binnen 
stiltegebieden. Het beleidsdoel van de provincie wordt behaald door de 
effectieve inzet van VTH-instrumenten. Centraal staat het beantwoorden van of 
adviseren op vragen over wat wel en niet mag in stiltegebieden. Door de 
effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan het 
beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-
strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van 
toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd. 

3.  Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet 
worden om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en 
schadelijke handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan 
gemaakt. 

 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Er worden binnen stiltegebieden alleen activiteiten uitgevoerd volgens de wet- 
en regelgeving, waardoor de stilte niet wordt verstoord. Verslechtering van het 
leefmilieu wordt voorkomen door gebruik te maken van bovengenoemde 
risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het in stand houden van 
een goede omgevingskwaliteit binnen stiltegebieden. Door de inzet van de 
VTH-instrumenten worden waar mogelijk illegale en schadelijke handelingen in 
het leefmilieu voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats 

Productcode 
N1.001 
N4.001 
N5.001 
N7.001 
N16.001 
N17.001 
N17.007 
N18.006 
N23.001 
N23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Natuur, landschap en ecologie 
Vooroverleg voeren Natuur, landschap en ecologie 
Beschikking regulier Natuur, landschap en ecologie 
Advisering beschikking regulier Natuur, landschap en ecologie 
Administratieve controle overig Natuur, landschap en ecologie 
Fysieke controle overig Natuur, landschap en ecologie 
Fysieke controle Wonen, werken, recreëren (stiltegebied) paragraaf 9.4 
Gebiedscontrole Wonen, werken, recreëren (stiltegebied) paragraaf 9.4 
Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Vergunningverlening 
Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Handhaving 
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Ontgrondingen  
17 Bevoegd gezag: Provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet bevat de instrumenten om het milieu te beschermen als 

gevolg van ontgrondingen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Deze 
uitgangspunten zijn tegelijkertijd bedoeld om initiatieven van aanvragers 
mogelijk te maken. De gewonnen delfstoffen worden op een hoogwaardige 
manier ingezet. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, 
Omgevingsprogramma, Algemene wet bestuursrecht, de geldende 
handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) en de vastgestelde onderdelen 
van de (uniforme) VTH-strategie voor de RUD Utrecht. 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van het leefmilieu als 
gevolg van ontgrondingen. Door de effectieve inzet van de volgende VTH-
instrumenten wordt bijgedragen aan het beleidsdoel en geven we uitvoering 
aan de vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van 
toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd. 

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden 
om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Daarnaast kunnen we adviseren op beleidsmatige aspecten in relatie tot 
ontgrondingsactiviteiten. 
De prioriteit ligt bij grote ontgrondingen, ingewikkeldere projecten en het 
opsporen van illegale activiteiten. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
In de verkenningsfase wordt zoveel als mogelijk meegedacht met nieuwe 
initiatieven, zolang dat binnen de wet -en regelgeving past. Hierdoor kunnen 
we sturen dat de gewonnen delfstoffen op een hoogwaardige manier wordt 
ingezet.  
Verslechtering van het leefmilieu wordt voorkomen door gebruik te maken van 
bovengenoemde risicobeperkende instrumenten. 
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het bereiken en 
instandhouden van een veilige en goede omgevingskwaliteit. Door de inzet van 
de VTH-instrumenten worden illegale en schadelijke handelingen in het 
leefmilieu voorkomen en de gewonnen delfstoffen op een hoogwaardige 
manier ingezet. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats. 
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Productcode 
O1.001 
O4.001 
O5.001 
O7.001 
O11.001 
O16.001 
O17.001 
O18.001 
O23.001 
O23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Ontgrondingen 
Vooroverleg voeren Ontgrondingen 
Beschikking regulier Ontgrondingen 
Advisering beschikking regulier Ontgrondingen 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Ontgrondingen 
Administratieve controle Ontgrondingen 
Fysieke controle Ontgrondingen 
Gebiedscontrole Ontgrondingen 
Plus dossier Ontgrondingen Vergunningverlening 
Plus dossier Ontgrondingen Handhaving 
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Vuurwerkontbrandingen  
18 Bevoegd gezag: Provincie  
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. Dit 
blad gaat over het professioneel ontbranden van vuurwerk van de drie eerder 
genoemde artikelen (hierna vuurwerkshows). De opslag en verkoop van 
consumentenvuurwerk is opgenomen in blad 16B. 
 

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

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De Provincie is verantwoordelijk dat professioneel vuurwerk op een veilige 
wijze wordt ontbrand en om het leefmilieu te beschermen tegen de eventuele 
nadelige gevolgen van vuurwerrkontbranding. Door de effectieve inzet van de 
volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan het beleidsdoel en geven 
we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan 
vastgesteld worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van 
toepassing, kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen 
het wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden 
om de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

Daarnaast adviseren we of een vuurwerkshow tot verstoring van vogels, 
waarbij het voortbestaan van de soort in gevaar komt, leidt. Tevens heeft het 
een signaalfunctie voor aanvragers. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld 
te integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals 
bedoeld in het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet:  
Alle vuurwerkshows worden uitgevoerd volgens de wet- en regelgeving, zodat 
het vuurwerk op een veilige manier ontbrand kan worden en verslechtering van 
het leefmilieu wordt voorkomen. Hiervoor gebruiken we bovengenoemde 
risicobeperkende instrumenten. 
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het bereiken en 
instandhouden van een veilige en goede omgevingskwaliteit. Door de inzet van 
de VTH-instrumenten wordt het vuurwerk op een veilige manier ontbrand en 
worden illegale en schadelijke handelingen in het leefmilieu voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 80% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
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Productcode 
P1.001 
P4.001 
P5.001 
P5.002 
P5.003 
P7.001 
P11.001 
P11.002 
P16.001 
P17.001 
P17.002 
P17.003 
P23.001 
P23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Vuurwerk 
Vooroverleg voeren Vuurwerk 
Beschikking regulier Vuurwerk overig 
Beschikking ontbrandingstoestemming vuurwerk 
Ontheffing verbranding buiten inrichting 
Advisering beschikking regulier Vuurwerk 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Vuurwerk overig 
Melding vuurwerk ontbranding 
Administratieve controle Vuurwerk 
Fysieke controle overig Vuurwerk 
Fysieke controle vuurwerkevenement 
Fysieke controle vuurwerkopslag en verkoop 
Plus dossier Vuurwerk Vergunningverlening 
Plus dossier Vuurwerk Handhaving 

 
  



 53 

 
 

Water 
19A Bevoegd gezag: provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet regelt de instrumenten om het watermilieu te beschermen. De 

provincie geeft uitvoering aan kwantitatief grondwaterbeheer en is wettelijk 
verantwoordelijk voor grondwateronttrekkingen voor open bodemenergiesystemen, 
drinkwatervoorzieningen en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 

per jaar. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Omgevingsprogramma, 
Algemene wet bestuursrecht, de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door 
het AB) . 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van het leefmilieu in de 
ondergrond.  
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan 
het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-
strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan vastgesteld 
worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van toepassing, 
kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen het 
wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden om 
de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Ook adviseert de RUD Utrecht bij activiteiten in de ondergrond, verleent 
vergunningen voor de genoemde grondwateronttrekkingen. De jaarlijks onttrokken 
hoeveelheden en de verdeling over de provincie worden geregistreerd. Op basis 
van de onttrokken jaarhoeveelheden int de provincie grondwaterheffingen. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld te 
integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals bedoeld in 
het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Onttrekkingen worden op een verantwoorde wijze volgens de wet- en regelgeving 
uitgevoerd, zodat het kwantitatief grondwaterbeheer niet in gevaar komt. 
Verslechtering van het leefmilieu wordt voorkomen door gebruik te maken van 
bovengenoemde risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan een goed kwantitatief 
grondwaterbeheer en aan het in stand houden van een goede omgevingskwaliteit. 
Door de inzet van de VTH-instrumenten worden waar mogelijk illegale en 
schadelijke handelingen in het leefmilieu voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats.  
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Productcode 
Q1.001 
Q4.001 
Q5.001 
Q7.001 
Q7.004 
Q11.001 
Q11.003 
Q16.001 
Q17.001 
Q17.003 
Q18.001 
Q23.001 
Q23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Water 
Vooroverleg voeren Water 
Beschikking regulier Water 
Advisering beschikking overig regulier Water 
Beschikking drinkwaterwinning/industriële winning 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Water overig 
Behandeling melding Water 
Administratieve controle Water 
Fysieke controle overig Water 
Fysieke controle Water 
Gebiedscontrole overig Water 
Plus dossier Water Vergunningverlening 
Plus dossier Water Handhaving 
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Water, onderdeel grondwaterbescherming 
19B Bevoegd gezag: provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet regelt de instrumenten om het grondwatermilieu te 

beschermen. De provincie heeft dit voor grondwaterbeschermingsgebieden 
uitgewerkt in de provinciale Omgevingsverordening. In 
grondwaterbeschermingsgebieden wordt (grond-)water gewonnen om daar 
drinkwater van te maken. 
 
Dit thema heeft in sommige gevallen een raakvlak met bodem (productblad 4). In 
de gevallen waar niet op voorhand duidelijk is welk thema van toepassing is zal in 
de praktijk gekeken worden waar het zwaartepunt ligt. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsverordening, Omgevingsprogramma, 
Algemene wet bestuursrecht, de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door 
het AB) . 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 

De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van het leefmilieu binnen 
grondwaterbeschermingsgebieden. Centraal staat het beantwoorden van of 
adviseren op vragen over wat wel en niet mag in 
grondwaterbeschermingsgebieden.  
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan 
het beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-
strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan vastgesteld 
worden of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van toepassing, 
kunnen daar nadere voorwaarden aan verbonden worden 
(vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen het 
wettelijk kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden om 
de overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke 
handelingen waar mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld te 
integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals bedoeld in 
het BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
Er worden binnen grondwaterbeschermingsgebieden alleen activiteiten uitgevoerd 
volgens de wet- en regelgeving, zodat de drinkwaterwinning niet in gevaar komt. 
Verslechtering van het leefmilieu wordt voorkomen door gebruik te maken van 
bovengenoemde risicobeperkende instrumenten.  
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het in stand houden van een 
goede omgevingskwaliteit binnen grondwaterbeschermingsgebieden. Door de inzet 
van de VTH-instrumenten worden waar mogelijk illegale en schadelijke 
handelingen in het leefmilieu voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Doorlooptijd vergunningen 90% 
Spontaan naleefgedrag 70% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere 
streefwaarde blijkt, dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording 
hierover vindt periodiek plaats. 
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Productcode 
Q1.001 
Q4.001 
Q5.001 
Q7.001 
Q7.002 
 
Q7.003 
Q7.005 
Q11.001 
Q11.002 
 
Q16.001 
Q17.001 
Q17.002 
 
Q18.001 
Q18.002 
 
Q23.001 
Q23.002 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Water 
Vooroverleg voeren Water 
Beschikking regulier Water 
Advisering beschikking overig regulier Water 
Advisering ondergrond en bodem (activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden) 
paragraaf 3.2. 
Beschikking grondwateronttrekking- en opslag Waterwet 
Intrekken beschikking grondwateronttrekking- en opslag Waterwet 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Water overig 
Melding ondergrond en bodem (activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden) paragraaf 
3.2 
Administratieve controle Water 
Fysieke controle overig Water 
Fysieke controle ondergrond en bodem (activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden) 
paragraaf 3.2. 
Gebiedscontrole overig Water 
Gebiedsschouw ondergrond en bodem (activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden) 
paragraaf 3.2. 
Plus dossier Water Vergunningverlening 
Plus dossier Water Handhaving 
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Zwemwater 
20 Bevoegd gezag: Provincie  
Omschrijving werkveld De Omgevingswet regelt de instrumenten die gelden voor zwembaden en 

oppervlakteplassen en welke uitgangspunten daarvoor gelden. De regels betreffen de 
waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid voor zwemmers en baders. 
 

Uitvoeringskader Omgevingswet, Omgevingsverordening, Omgevingsprogramma, Algemene wet 
bestuursrecht, de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) . 
 

Wat is relatie met het 
strategisch VTH-beleid? 
 

De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van baders en zwemmers.  
Door de effectieve inzet van de volgende VTH-instrumenten wordt bijgedragen aan het 
beleidsdoel en geven we uitvoering aan de vastgestelde (uniforme) VTH-strategie: 

1. Met het toetsen van activiteiten aan de wettelijke kaders kan vastgesteld worden 
of deze uitgevoerd mogen worden. Indien van toepassing, kunnen daar nadere 
voorwaarden aan verbonden worden (vergunningverlening).  

2. Met toezicht wordt getoetst en gemonitord of de activiteiten binnen het wettelijk 
kader worden uitgevoerd.  

3. Indien er overtredingen plaatsvinden, kan handhaving ingezet worden om de 
overtreding te herstellen. Zo worden illegale en schadelijke handelingen waar 
mogelijk voorkomen of ongedaan gemaakt. 

Met publieksinformatieborden informeren we de zwemmers over de actuele situatie en 
gevaren van de oppervlakteplassen. Onveilige situaties kunnen gemeld worden bij de 
zwemwatertelefoon. 
 
Door de reguliere monitoring en evaluatie van de bevindingen in het werkveld te 
integreren in de beleidsvorming creëren we iteratieve beleidscycli zoals bedoeld in het 
BOR en de Omgevingswet.  
 

Wat is het beoogde 
resultaat met de inzet? 

Doel van de inzet: 
In alle badwaterbassins en zwemlocaties in oppervlakteplassen kan overeenkomstig de 
wet- en regelgeving veilig worden gezwommen. Daar waar actuele veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s niet worden weggenomen worden zwemmers en baders geïnformeerd. 
We gebruiken daarvoor bovengenoemde risicobeperkende instrumenten. 
 
Beoogd resultaat: 
Met onze adviezen willen we een bijdrage leveren aan het bereiken en instandhouden van 
een veilige en gezonde zwemwaterkwaliteit. Door de inzet van de VTH-instrumenten 
worden onveilige en ongezonde situaties in en om badwaterbassins en zwemlocaties in 
oppervlakteplassen voorkomen. 
 

Hoe meten we dit? 
(monitoringsindicatoren) 
 

Door de volgende streefwaarden* te behalen: 
Spontaan naleefgedrag 40% 
Toezichteffect 80% 
Handhavingseffect 90%. 
* als uit de geldende handhavingsstrategie (vastgesteld door het AB) een andere streefwaarde blijkt, 
dan geldt die streefwaarde. 

Wat is de inzet?  Onze ureninzet leggen we jaarlijkse vast in het uitvoeringsplan. Verantwoording hierover 
vindt periodiek plaats.  
 

Productcode 
R1.001 
R3.001 
R5.001 
R11.001 
R16.001 
R17.001 
R17.002 
R17.003 
R23.002 
R17.004 

Naam product, dienst of project 
Advies verstrekken Zwemwater 
Voorlichting Zwemwater 
Aanvraag beschikking regulier Zwemwater 
Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Zwemwater 
Administratieve controle Zwemwater 
Fysieke controle Zwemwater overig 
Fysieke controle badinrichtingen (A+B) 
Fysieke controle nieuwbouw, renovatieplannen en ontheffing zwembaden (A+B) 
Plus dossier Zwemwater 
Inzet drone veiligheidsonderzoeken Zwemwater 
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Bijlage 1 Producten en diensten PDC 
In onderstaande tabel zijn de producten en diensten uit deze PDC opgenomen. Het gaat om een 
voorlopige lijst waaraan voor vaststelling door het DB en AB productcodes worden toegevoegd. 
 

Code Naam  kental 

Algemeen/Integraal 

A1.001 Advies verstrekken Algemeen/Integraal   

A2.001 Omgevingstafel Algemeen/Integraal   

A3.001 Voorlichting Algemeen/Integraal   

A4.001 Vooroverleg voeren Algemeen/Integraal   

A5.001 Beschikking regulier Algemeen/Integraal   

A6.001 Beschikking uitgebreid Algemeen/Integraal   

A7.001 Advisering beschikking regulier Algemeen/Integraal   

A8.001 Advisering beschikking uitgebreid Algemeen/Integraal   

A9.001 Instemming Algemeen/Integraal   

A10.001 Beoordeling rapportage Algemeen/Integraal   

A12.001 m.e.r. beoordeling Algemeen/Integraal   

A13.001 Maatwerk Algemeen/Integraal overig   

A13.002 Maatwerkvoorschriften bedrijfsmatige mba's 22 

A14.001 Gelijkwaardigheidsbesluit Algemeen/Integraal   

A17.001 Administratieve controle Algemeen/Integraal   

A17.002 Fysieke controle Algemeen/Integraal   

A18.001 Gebiedscontrole Algemeen/Integraal   

A20.001 klachtbehandeling en melding ongewoon voorval Algemeen/Integraal   

A20.002 Behandeling voorvalmelding 4 

A21.001 Behandeling voorlopige voorziening   

A21.002 Behandeling bezwaar   

A21.003 Behandeling beroep   

A21.004 Behandeling Hoger beroep   

A21.005 Behandeling verzoek tot handhaving   

A21.006 Gedoogbesluit   

A22.001 Behandeling Woo-verzoek   

A22.002 Behandeling Woo-verzoek   

A23.001 Plus dossier Algemeen/Integraal Vergunningverlening   

A23.002 Plus dossier Algemeen/Integraal Handhaving   

A24.001 Bron-/data- of informatiebeheer Algemeen/Integraal   

      

 Asbest 

B1.001 Advies verstrekken Asbest   

B3.001 Voorlichting Asbest   

B11.001 Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Asbest   

B16.001 Administratie controle Asbest   
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Code Naam  kental 

B17.001 Fysieke controle Asbest   

B19.001 Ketencontrole Asbest   

B23.001 Plus dossier Asbest Vergunningverlening   

B23.002 Plus dossier Asbest Handhaving   

      

 Afval en circulariteit 

C1.001 Advies verstrekken Afval en circulariteit   

C5.001 Beschikking regulier Afval en circulariteit overig   

C5.002 Ontheffing Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen 8 
C23.001 Plus dossier Afval en circulariteit   

      

 Bodem 

D1.001 Advies verstrekken Bodem   

D3.001 Voorlichting Bodem   

D4.001 Vooroverleg voeren Bodem   

D5.001 Beschikking regulier Bodem   

D7.001 Advisering beschikking regulier Bodem   

D11.001 Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Bodem   

TH01.WB1 Administratieve controle illegale saneringen Wbb 20 

TH01.WB2 Administratieve controle BUS saneringen Wbb 6 

TH01.WB3 Administratieve controle Saneringen met saneringsplan Wbb 11 

TH01.WB4 Administratieve controle nieuw geval bodemverontreiniging Wbb 8 

TH01.WB5 Administratieve controle calamiteiten art. 30 Wbb 8 

TH01.WB6 Administratieve controle nazorglocatie Wbb 6 

TH01.WB9 Administratieve controle instemming wijziging BUS 4 

TH01.WBa Evaluatie Besluit uniforme saneringen 20 

TH01.WBb Evaluatie van een uitgevoerde sanering onder een raamsaneringsplan 0 

TH01.WBc Evaluatie uitgevoerde sanering (en nazorgplan) 24 

TH01.WBd Beoordeling monitorings- of nazorgrapportage i.r.t. saneringsplan 23 

TH01.WBf Beoordeling plan van aanpak / uitvoeringsplan en sanering bodemverontreiniging 8 

TH01.WBg Instemming tussentijdse evaluatie van uitgevoerde sanering 26 

TH01.WBh Instemming wijzigingen op beschikt saneringsplan 8 

TH01.WBm Evaluatie BUS TUP   

TH01.WBn Administratieve Afhandeling Evaluatie Besluit uniforme saneringen 4 

TH01.WBo Evaluatie uitgevoerde sanering onder een raamsaneringsplan art. 39c   

TH01.WBp Evaluatie uitgevoerde sanering (en nazorgplan) art. 39c 8 

TH01.WBq Beoordeling monitorings- of nazorgrapportage 8 

TH01.WBt Instemming tussentijdse evaluatie van uitgevoerde sanering art. 39c 8 

TH01.WBv Beoordeling plan van aanpak nieuw geval verontreiniging 8 

TH01.WBx Beoordeling uitvoeringsplan n.a.v. van een raamsaneringsplan 8 
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Code Naam  kental 

TH01.WBy Beoordeling evaluatieverslag nieuw geval verontreiniging 8 

TH02.WB1 Fysieke controle illegale sanering Wbb 24 

TH02.WB2 Fysieke controle BUS sanering Wbb 10 

TH02.WB3 Fysieke controle sanering met saneringsplan Wbb 16 

TH02.WB4 Fysieke controle nieuw geval van bodemverontreiniging Wbb 12 

TH02.WB5 Fysieke controle calamiteiten art. 30 Wbb 12 

TH02.WB6 Fysieke controle nazorglocatie Wbb 4 

TH04.WB1 Stakingsbevel ongewoon voorval Wbb   

TH04.WB2 Bevel nader onderzoek of sanering Wbb   

TH04.WB3 Bevel tot het nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen Wbb   

TH04.WB4 Gedoogbevel Wbb   

V02.WB4 Melding verplaatsing verontreiniging a.g.v. grondwateronttrekking   

V02.WB5 Melding art. 41 Wbb opgave aan bevoegd gezag 21 

V02.WB6 Melding niet-ernstige verontreiniging   

V04.WB1 Beschikking ernst en spoedeisendheid en instemming (deel)saneringsplan 36 

V04.WB10 Beschikking calamiteiten art. 30 Wbb   

V04.WB2 Beschikking instemmen saneringsplan 34 

V04.WB22 Instemming raamsaneringsplan   

V04.WB3 Beschikking ernst en spoedeisendheid 26 

V04.WB5 Beschikking wijziging tenaamstelling (Wbb) 14 

V04.WB6 Beschikking instemmen nazorgplan 26 

V07.WB1 Beoordeling bodemonderzoek   

V07.WB5 Beoordelen Wbb - niet bevoegd gezag taak   

V07.WB6 Bodemadvies niet Wbb taak-overig   

V07.WB7 Bodemadvies inzake omgevingsvergunning bouw   

V07.WB8 Bodemadvies inzake omgevingsvergunning inrichting   

D16.001 Controle uitvoeren (administratief) Bodem   

D17.001 Controle uitvoeren (fysiek) + uitvoeren van Handhaving Bodem   

D18.001 Controle uitvoeren (gebied) +uitvoeren van Handhaving Bodem   

D19.001 Controle uitvoeren (keten) + uitvoeren van Handhaving Bodem   

D23.001 Plus dossier Bodem Vergunningverlening   

D23.002 Plus dossier Bodem Handhaving   

D24.001 Bron-/data- of informatiebeheer Bodem   

      

 Bedrijfsmatige mba's 

E1.001 Advies verstrekken Bedrijfsmatige mba's   

E4.001 Vooroverleg voeren Bedrijfsmatige mba's   

E5.001 Beschikking regulier Bedrijfsmatige mba's   

E7.001 Advisering beschikking regulier Bedrijfsmatige mba's overig   

E7.002 Advisering milieudeel Oprichtings- of revisievergunning cat. 3 74 
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Code Naam  kental 

E7.003 Advisering milieudeel Oprichtings- of revisievergunning cat. 4 106 

E7.004 Advisering veranderingsvergunning bedrijfsmatige mba 60 

E7.005 Advisering milieuneutrale veranderingsvergunning (industrie) 49 

E7.006 Advisering milieuneutrale veranderingsvergunning (agrarisch) 18 

E7.007 Advisering intrekkingsbesluit omgevingsvergunning (op verzoek) 40 

E7.008 Wijziging van voorschriften (op verzoek) 43 

E7.009 Wijziging van voorschriften (ambtshalve) 61 

E7.010 Ontheffing stortverbod (o.a. slootdemping) 32 

E7.011 Advisering milieudeel intrekkingsbesluit omgevingsvergunning (ambtshalve) 45 

E11.001 Melding activiteit/informatieplicht bedrijfsmatige mba overig   

E11.002 Melding omgevingsplan 8 

E11.003 Melding Besluit lozen buiten inrichtingen 14 

E11.004 Melding van standplaatsen 
 

E16.001 Administratieve controle bedijfsmatige mba overig 8 

E16.002 Administratieve controle PRTR beoordeling 12 

E17.001 Fysieke controle mba overig   

E17.002 Fysieke controle mba cat. 3 18 

E17.003 Fysieke controle mba cat. 4 28 

E18.001 Gebiedscontrole Bedrijfsmatige mba overig   

E18.002 Gebiedscontrole transport 12 

E23.001 Plus dossier Bedrijfsmatige mba's Vergunningverlening   

E23.002 Plus dossier Bedrijfsmatige mba's Handhaving   

TH02.RG1 Fysieke controle cat. 3 (RGT) 18 

TH02.RG2 Fysieke controle cat. 4 (RGT) 28 

TH02.RG3 Fysieke controle cat. 5/6 (RGT) 38 

TH02.RG4 Fysieke controle toezichtsplan (RGT)  

CPX.RGT Complex dossier (RGT)  

E19.001 Thema controle milieu  

  
 Complexe bedrijven 
F1.001 Advies verstrekken Complexe bedrijven   

F4.001 Vooroverleg voeren Complexe bedrijven   

F5.001 Beschikking overig regulier Complexe bedrijven   

F5.002 Milieuneutrale veranderingsvergunning (industrie) regulier Complexe bedrijven  49 
F5.003 Milieuneutrale veranderingsvergunning (agrarische) regulier Complexe bedrijven  18 
F6.001 Beschikking overig uitgebreid Complexe bedrijven  

 

F6.002 Oprichtings- of revisievergunning Industrie uitgebreid Complexe bedrijven 177 
F6.003 Oprichtings- of revisievergunning Agrarisch uitgebreid Complexe bedrijven 123 
F6.004 Veranderingsvergunning uitgebreid Complexe bedrijven 120 

F6.005 Wijziging van voorschriften (op verzoek) 43 

F6.006 Wijziging van voorschriften (ambtshalve) 61 

F6.007 Intrekkingsbesluit (op verzoek) 40 
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Code Naam  kental 

F8.001 Advisering beschikking overig uitgebreid Complexe bedrijven    

F8.002 Advisering intrekkingsbesluit (op verzoek) 40 

F11.001 Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Complexe bedrijven 19 

F16.001 Administratieve controle overig Complexe bedrijven   

F16.002 Administratieve controle milieu-inrichting overig Complexe bedrijven  8 
F16.003 Administratieve controle PRTR beoordeling Complexe bedrijven  12 
F17.001 Fysieke controle milieu-inrichting cat. 5-6, IPPC Complexe bedrijven 38 
F23.001 Plus dossier Complexe bedrijven Vergunningverlening   

F23.002 Plus dossier Complexe bedrijven Handhaving   

      

 Energie en duurzaamheid 

H1.001 Advies verstrekken Energie en duurzaamheid   

H5.001 Beschikking regulier Energie en duurzaamheid   

H7.001 Advisering beschikking regulier Energie en duurzaamheid   

H11.001 Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Energie en duurzaamheid   

H16.001 Administratieve controle Energie en duurzaamheid   
H17.001 Fysieke controle Energie en duurzaamheid overig   
H17.002 Fysieke controle energie 20 
H17.003 Stimulerend toezicht energie 14 
H17.004 Updategesprek stimuleren toezicht energie 1 
H23.001 Plus dossier Energie en duurzaamheid Vergunningverlening   

H23.002 Plus dossier Energie en duurzaamheid Handhaving   

      

 Externe veiligheid 

I1.001 Advies verstrekken Externe veiligheid   

I5.001 Ontheffing Vervoer gevaarlijke stoffen 3 

      

 Geluid/trillingen  

J1.001 Advies verstrekken Geluid/trillingen overig   

J1.002 Isolatiemetingen geluidgevoelige bestemmingen 24 

J1.003 Meting laag frequent geluid 16 

J16.001 Administratieve controle Geluid/trillingen   

J17.001 Fysieke controle overig Geluid/trillingen   

J18.001 Gebiedscontrole Geluidsronde horeca 20 

J23.001 Plus dossier Geluid/trillingen Vergunningverlening   

J23.002 Plus dossier Geluid/trillingen Handhaving   

      

 Geur en luchtkwaliteit  

K1.001 Advies verstrekken Geur en luchtkwaliteit   

      

 Lokaal spoor 
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Code Naam  kental 

L1.001 Beleidsadvisering Wet lokaal spoor   

L5.001 Beschikking Wet lokaal spoor   

L17.001 Fysieke controle Wet lokaal spoor   

L23.001 plus dossier Lokaal spoor   

      

 Luchtvaart  

M1.001 Beleidsadvisering luchtvaart   

M5.001  Beschikking luchtvaart Luchthavenbesluit   

M5.002 Beschikking luchtvaart Luchthavenregeling   

M5.003 Ontheffing luchtvaart generieke TUG (vanaf 16 oktober 2018)   

M5.004 Ontheffing luchtvaart specifiek locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018)   

M5.005 Beschikking luchtvaart Luchthavenregeling o.b.v. TUG   

M5.006 Ontheffing luchtvaart locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018) 21 

M16.001 Administratieve controle melding luchtvaart generieke TUG 2,5 

M16.002 Administratieve controle luchtvaart locatiegebonden TUG 2,5 

M16.003 Administratieve Controle melding luchtvaart specifiek locatiegebonden TUG 2,5 

M17.001 Fysieke controle luchtvaart Luchthavenregeling en -besluit 21 

M17.002 Fysieke controle luchtvaart generieke TUG (vanaf 16 oktober 2018) 19 

M17.003 Fysieke controle luchtvaart locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018) 19 

M17.004 Fysieke controle luchtvaart specifiek locatiegebonden TUG (vanaf 16 oktober 2018) 19 

M23.001 Plus dossier Luchtvaart Vergunningverlening   

M23.002 Plus dossier Luchtvaart Handhaving   

      

 Natuur, landschap en ecologie  

N1.001 Advies verstrekken Natuur, landschap en ecologie   

N4.001 Vooroverleg voeren Natuur, landschap en ecologie   

N5.001 Beschikking regulier Natuur, landschap en ecologie   

N7.001 Advisering beschikking regulier Natuur, landschap en ecologie 0 

N16.001 Administratieve controle overig Natuur, landschap en ecologie   

N17.001 Fysieke controle overig Natuur, landschap en ecologie   

N17.002 Fysieke controle Natuurbeschermingswet / PAS 20 

N17.003 Fysieke controle Houtopstanden 11 

N17.004 Fysieke controle Cultuurhistorie en landschap paragraaf 7.4 22 

N17.005 Fysieke controle dempen van oppervlaktewaterlichamen en rommelterreinen paragraaf 
2.3.3. en 3.4 

19 

N17.006 Fysieke controle Cultuurhistorie en landschap paragraaf 6.2.3. 18 

N17.007 Fysieke controle Wonen, werken, recreëren (stiltegebied) paragraaf 9.4 12 

N18.001 Gebiedscontrole Natuur, landschap en ecologie overig   

N18.002 Gebiedscontrole Milieuvlucht 9 

N18.003 Gebiedscontrole schadebestrijding 19 
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Code Naam  kental 

N18.004 Gebiedscontrole soortenbescherming 8 

N18.005 Gebiedscontrole Natuur Houtopstanden 8 

N18.006 Gebiedscontrole Wonen, werken, recreëren (stiltegebied) paragraaf 9.4 8 

N23.001 Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Vergunningverlening   

N23.002 Plus dossier Natuur, landschap en ecologie Handhaving   

N01.002 Coordinatie BOA's van de terreinbeherende organisaties (TBO)   

N17.008 Fysieke controle weidevogels  

N18.007 Inzet drone gebiedscontrole Milieu  

N17.009 Fysieke controle Invasieve exoten (Duizendknoop)  

N01.003 Advisering Invasieve exoten (Duizendknoop)  

N01.004 Advisering stikstof  

N01.005 Voortoets stikstof  

 Omgevingsvisie, -plan en -programma 

G1.001 Advies verstrekken Omgevingsvisie, -plan en -programma   

      

 Ontgrondingen  

O1.001 Advies verstrekken Ontgrondingen   

O4.001 Vooroverleg voeren Ontgrondingen   

O5.001 Beschikking regulier Ontgrondingen 58 

O7.001 Advisering beschikking regulier Ontgrondingen 
 

O11.001 Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Ontgrondingen   

O16.001 Administratieve controle Ontgrondingen 20 

O17.001 Fysieke controle Ontgrondingen   

O18.001 Gebiedscontrole Ontgrondingen   

O23.001 Plus dossier Ontgrondingen Vergunningverlening   

O23.002 Plus dossier Ontgrondingen Handhaving   

      

 Vuurwerk  

P1.001 Advies verstrekken Vuurwerk   

P4.001 Vooroverleg voeren Vuurwerk   

P5.001 Beschikking regulier Vuurwerk overig   

P5.002 Beschikking ontbrandingstoestemming vuurwerk 44 

P5.003 Ontheffing verbranding buiten inrichting 10 

P7.001 Advisering beschikking regulier Vuurwerk   

P11.001 Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Vuurwerk overig   

P11.002 Melding vuurwerk ontbranding 16 

P16.001 Administratieve controle Vuurwerk   

P17.001 Fysieke controle overig Vuurwerk   

P17.002 Fysieke controle vuurwerkevenement 14 
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Code Naam  kental 

P17.003 Fysieke controle vuurwerkopslag en verkoop 15 

P23.001 Plus dossier Vuurwerk Vergunningverlening   

P23.002 Plus dossier Vuurwerk Handhaving   

      

Water  

Q1.001 Advies verstrekken Water   

Q4.001 Vooroverleg voeren Water   

Q5.001 Beschikking regulier Water   

Q7.001 Advisering beschikking overig regulier Water   

Q7.002 Advisering ondergrond en bodem (activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden) 
paragraaf 3.2. 

10 

Q7.003 Beschikking grondwateronttrekking- en opslag Waterwet 30 

Q7.004 Beschikking drinkwaterwinning/industriële winning 100 

Q7.005 Intrekken beschikking grondwateronttrekking- en opslag Waterwet 25 

Q11.001 Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Water overig   

Q11.002 Melding ondergrond en bodem (activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden) 
paragraaf 3.2 

10 

Q11.003 Behandeling melding Water 10 

Q16.001 Administratieve controle Water   

Q17.001 Fysieke controle overig Water   

Q17.002 Fysieke controle ondergrond en bodem (activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden) 
paragraaf 3.2. 

14 

Q17.003 Fysieke controle Water 19 

Q18.001 Gebiedscontrole overig Water   

Q18.002 Gebiedsschouw ondergrond en bodem (activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden) 
paragraaf 3.2. 

90 

Q23.001 Plus dossier Water Vergunningverlening   

Q23.002 Plus dossier Water Handhaving   

      

Zwemwater 

R1.001 Advies verstrekken Zwemwater   

R3.001 Voorlichting Zwemwater   

R5.001 Aanvraag beschikking regulier Zwemwater   

R11.001 Melding activiteit behandelen en/of informatieplicht Zwemwater   

R16.001 Administratieve controle Zwemwater   

R17.001 Fysieke controle Zwemwater overig   

R17.002 Fysieke controle badinrichtingen (A+B) 12 

R17.003 Fysieke controle nieuwbouw, renovatieplannen en ontheffing zwembaden (A+B) 17 

R23.002 Plus dossier Zwemwater   

R17.004 Inzet drone veiligheidsonderzoeken Zwemwater  
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