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Beste mevrouw Broos,
Hierbij doen wij u op grond van de Verordening systematische toezichtinformatie de door de
provincie gevraagde toezichtinformatie over 2020 toekomen. Deze rapportage, inclusief de
bijbehorende bijlagen, bieden wij ook ter kennisname aan de gemeenteraad aan.
Daarnaast danken wij u voor uw reactie op de door ons aangeleverde toezichtinformatie over 2019
en de in de toezichtbrieven opgenomen aanbevelingen en verbeterpunten. De aanbevelingen, voor
het onderdeel Omgevingsrecht, betrekken wij bij het opstellen van het HUP 2021 en het nieuwe
Handhavingsbeleid 2021.
Met vriendelijke groet,
rgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht,

burgemeester
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2 Toezichtinformatie
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1 Inleiding
1.1

Toezicht provincie

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht van de van de ene overheidslaag op de andere. De provincie
houdt vanuit dit oogpunt op verschillende terreinen toezicht op de uitvoering door gemeenten van
medebewindstaken. Het interbestuurlijk toezicht kan generiek of specifiek zijn. Generiek toezicht vindt
zijn wettelijke grondslag in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wrgt). Specifiek toezicht vindt
plaats op basis van specifieke wetgeving, zoals de Gemeentewet in het geval van het financieel toezicht.
De voorliggende rapportage is bedoeld voor het generiek toezicht vanuit de Wrgt.
Om het generiek toezicht uit te kunnen oefenen verzamelt het provinciebestuur informatie over de vraag
of de uitvoering van een medebewindstaak door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke
regelingen aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Daarmee kan de provincie zich een oordeel vormen
en zo nodig interveniëren. De informatie die gemeenten moeten aanleveren is vastgelegd in de
provinciale Verordening Systematische toezichtinformatie provincie Utrecht (hierna te noemen ‘de
Verordening’).

1.2

Juridisch kader

1.2.1 Grondslag
- Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt)
- Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie
- Verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht
- Gemeentewet, art. 124h.
1.2.2

Aan te leveren door gemeente vanuit Verordening provincie Utrecht

Artikel Verordening systematische
toezichtinformatie provincie Utrecht
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6

1.3

Wetgeving
Archiefwet 1995
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Wet Ruimtelijke Ordening
Erfgoedwet 2016

Leeswijzer
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In hoofdstuk 2 Toezichtinformatie treft u cursief weergegeven de tekst van de artikelen uit de
Verordening waar de toezichtinformatie aan dient te voldoen.
In blauw treft u de input aan, dan wel een verwijzing naar een bijlage waarin de informatie is opgenomen
of een verklaring voor het afwijkend aanleveren van de toezichtinformatie. Vanwege de omvang van
sommige bestanden is het niet mogelijk alle gevraagde input in deze rapportage weer te geven. In dat
geval is de input als een bijlage bij deze rapportage opgenomen.
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2 Toezichtinformatie
2.1

Verordening - Artikel 3 (Archiefwet 1995)

Burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van een waterschap en het dagelijks bestuur
van een gemeenschappelijke regeling in de provincie Utrecht verstrekken aan gedeputeerde staten
de toezichtinformatie conform het Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezich t,
zoals gedeputeerde staten op 3 juli 2012 hebben vastgesteld, en zoals genoemd in de bijlage bij
deze verordening, over de uitvoering van de Archiefwet en de op deze wet gebaseerde
regelgeving.
Afwijking aanleveren van de toezichtinformatie:
Op 2 februari 2021 is met de provincie Utrecht gesproken over de verantwoording met betrekking tot het
archief- en informatiebeheer over 2020-2021. Afgesproken is dat gemeente Stichtse Vecht de
verantwoording voor het interbestuurlijk toezicht dit jaar doet door middel van het archiefinspectierapport
dat wordt opgesteld n.a.v. de archiefinspectie door Regionaal Historisch centrum Vecht en Venen. Dit
betekent dat wij het archiefinspectierapport in plaats van de gebruikelijke KPI-rapportage als
verantwoordingsrapportage zullen toesturen aan de provincie Utrecht in de tweede helft van 2021 en
niet, zoals gebruikelijk, in deze rapportage.

2.2

Verordening - Artikel 4 (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Lid 1
Burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van een waterschap in de provincie Utrecht
verstrekken aan gedeputeerde staten toezichtinformatie over de naleving van bij algemene maatregel
van bestuur (Bor) gestelde regels in het belang van een doelmatige uitvoering, toezicht en handhaving.
Lid 2
De volgende toezichtinformatie wordt verstrekt:
a. het uitvoerings- en handhavingsbeleid en de besluiten tot vaststelling of wijziging daarvan,
bedoeld in artikel 7.2 van het Bor;
b. het uitvoeringsprogramma en de besluiten tot vaststelling of wijziging daarvan, bedoeld in
artikel 7.3. van het Bor;
c. de rapportage, bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, van het Bor;
d. de evaluatie, bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, van het Bor.
Ad a: Op dit moment beschikt de gemeente, in formele zin, niet over handhavingsuitvoeringsbeleid
(HUB). Gekozen is het beleid niet nogmaals met een jaar te verlengen maar in te zetten op nieuw beleid.
Het is helaas niet mogelijk gebleken het nieuwe beleid in het eerste kwartaal van 2021 vast te stellen.
De vaststelling is nu geprioriteerd in het derde kwartaal van 2021. Waarbij geldt dat door de
coronacrises en de impact daarvan op de werkzaamheden veelal sprake is van maatwerk als een
gevolg waarvan de kaders zoals neergelegd in beleid in de feitelijke uitvoering een kleinere rol spelen. In
dit nieuwe beleid worden de verbeterpunten van de provincie meegenomen waaronder beleid dat ziet op
vergunningverlening.
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Ad c + d: Het Handhavingsjaarverslag 2020 inclusief vaststellingsbesluit is tot op heden nog niet
vastgesteld. Verwacht wordt dat deze in juli 2021 wordt vastgesteld door het college. Dit stuk wordt
apart verzonden aan de provincie en toegevoegd aan deze rapportage

Bijlage 1 Rapportage Systematische

Ad b: Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021 inclusief vaststellingsbesluit is tot op heden
nog niet vastgesteld. Verwacht wordt dat deze in juli 2021 wordt vastgesteld door het college. Dit
stuk wordt apart verzonden aan de provincie en toegevoegd aan deze rapportage
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2.3

Verordening - Artikel 5 (Wet ruimtelijke ordening)

Lid 1
Burgemeester en wethouders in de provincie Utrecht verstrekken aan gedeputeerde staten
toezichtinformatie over de uitvoering van de Wro en de op deze wet gebaseerde regelgeving.
Lid 2
De volgende toezichtinformatie wordt verstrekt:
a. een overzicht van de vastgestelde gemeentelijke planologische besluiten in het betreffende
toetsingsjaar, met uitzondering van binnenplanse en buitenplanse afwijkingen als bedoeld
in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 en 2, van de Wabo. Hierbij wordt in ieder geval
aangegeven hoe is omgegaan met generieke wettelijke eisen, met de provinciale
regelgeving (PRV) en de rijksregels, genoemd in het Barro;
b. een overzicht van de vigerende bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar en een
planning van de actualisatie van deze plannen.
Afwijking aanleveren van de toezichtinformatie:
Op 31 maart 2021 heeft de provincie Utrecht laten weten de toezichtinformatie zoals vermeld in dit
artikel niet meer op te vragen. De reden hiervoor is de komst van de Omgevingswet. Onder deze wet
worden gemeentelijke ruimtelijke besluiten meer onderdeel van de besluit- en regelgeving voor de
gehele leefomgeving. De actualiteit van gemeentelijke omgevingsplannen wordt onder deze wet anders,
meer kwalitatief, beoordeeld dan de bestemmingsplannen onder de Wro. De provincie Utrecht oriënteert
zich daarom op een nieuwe wijze van beoordeling van de wettelijke gemeentelijke taken op dit gebied.

2.4

Verordening - Artikel 6 (Erfgoedwet 2016)

Lid 1
Burgemeester en wethouders in de provincie Utrecht verstrekken aan gedeputeerde staten
toezichtinformatie over de uitvoering van de Erfgoedwet 2016.
Lid 2
De volgende toezichtinformatie wordt verstrekt:
a. een overzicht van verleende en geweigerde omgevingsvergunningen voor beschermde
monumenten in het kader van artikel 2.1, eerste lid, onder f en h, van de Wabo, alsmede de
adviezen van de adviescommissie, inclusief de betreffende adresgegevens en het
monumentregisternummer;
b. indien de samenstelling is gewijzigd in het toezichtjaar; een beschrijving van de samenstelling
en deskundigheid van de leden van de adviescommissie;
c. een overzicht van verleende en geweigerde omgevingsvergunningen waarbij een archeologisch
rapport is opgesteld of technische aanpassingen zijn gedaan om archeologische resten in de
bodem te behouden.
Ad a. Zie bijlage: een overzicht van de omgevingsvergunningen voor beschermde monumenten

Dhr. J. Bood

Leden:

Dhr. dhr. B. Aptroot
Mw. B. van Buiten
Dhr. P.L. van Deelen
Mw. K. Koornstra

Burgerleden monumentenzorg: E. Verwoerd
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Voorzitter:

Bijlage 1 Rapportage Systematische

Ad b.
De samenstelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand en monumenten , MooiSticht) is
als volgt voor 2020. Voor de volledigheid zijn ook de burgerleden in het overzicht weergegeven:
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Ad c. Zie bijlage: een overzicht van vergunningen met een archeologisch advies inclusief
archeologische (verwachte) waarden waarop deze betrekking hebben.

VTH-milieu uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht
Onderstaand vindt u een inhoudelijke rapportage over de uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving (VTH) voor de milieutaken die de ODRU heeft uitgevoerd. De coronacrisis heeft invloed
gehad op de uitvoering. De werkzaamheden zijn aangepast. Tijdens de eerste lockdown is er
administratief toezicht uitgevoerd en tijdens de tweede lockdown is toezicht doorgezet, rekening
houdend met de verschillende type bedrijven. Dit heeft ertoe geleid dat ODRU het programmatisch
toezicht adequaat heeft uitgevoerd.
Risicogestuurd toezicht
Voor toezicht en handhaving hanteert de ODRU een risicogerichte aanpak. Dit betekent dat wij op basis
van een analyse (informatiegestuurde handhaving) een selectie maken van bedrijven waar wij een
controle houden. Factoren die hier een rol in spelen zijn het type / categorie bedrijf, naleefpercentage
van de branche, economische ontwikkelingen, motieven voor overtredingen en veranderende
regelgeving. Het resultaat is dat wij onze middelen en capaciteit op een efficiënte en effectieve manier
inzetten. We houden controles dáár waar nodig is.

Blik op 2020
Over 2020 zien wij binnen uw gemeente de volgende resultaten:






Een naleefpercentage van 69% bij de initiële controles. ODRU-breed is dit 57%;
Ná de hercontrole is 99% van de overtredingen ongedaan gemaakt;
Bij 1% van de toezichttrajecten is een voornemen last onder dwangsom opgesteld;
Het naleefpercentage bij bedrijven die vallen binnen de milieucategorie 3 is 56% en
categorie 4 is 33%. ODRU breed is dit voor de categorie 3/4 gemiddeld 44%;
Vanwege de corona-uitbraak is de uitvoering van onze toezichttaken vertraagd. Sinds
toezicht buiten weer mogelijk is zijn er controles onder programmatisch toezicht uitgevoerd
én afgerond.

Wat valt op?
De ODRU heeft meer meldingen milieu ontvangen dan begroot in het UVP 2020. Het gaat om Wm
melding 8.40, meldingen besluit bodemkwaliteit en meldingen bodemenergiesystemen
buiteninrichtingen. De tekorten hebben zich binnen het contract uitgemiddeld.
Daarnaast heeft de ODRU meer klachten ontvangen dan begroot in het UVP 2020.
Ook zijn er meer informatieverzoeken derden binnengekomen dan begroot in het UVP 2020. Om het
tekort van 2020 op te vangen hebben we 100 balansuren ingezet voor dit product. De ODRU verwacht
een vergelijkbare inzet in 2021. Informatie die wij leveren aan derden is noodzakelijk voor (de kwaliteit
van) nieuwe vergunningaanvragen, aan-en verkoop van vastgoed en uitvoering van diverse
milieukundige onderzoeken door derden.
Hierna zoomen we in op het naleefpercentage binnen specifieke branches (zie pagina 4). Met deze
informatie is het onder meer mogelijk om een onderbouwde keuze te maken voor waar het
beschikbare budget wordt ingezet.
Toezicht en handhaving specifieke en niet-reguliere werkzaamheden
De coronacrisis heeft invloed gehad op de werkzaamheden van ITH. Werkzaamheden zijn aangepast
en tijdens de eerste lockdown zijn er aanzienlijk minder milieucontroles buiten uitgevoerd. Er is veel
administratief toezicht uitgevoerd. Na deze periode is buitentoezicht weer volledig opgestart. Tijdens
de tweede lockdown is het toezicht doorgezet, alleen is kritisch gekeken naar het type bedrijven. Zo
zijn er bij horecabedrijven geen controles uitgevoerd. Aangezien de hoeveelheid uren nodig voor
toezicht en handhaving van de aandachtsbedrijven ver boven de verwachte uren is uitgestegen, is er
extra kritisch gekeken naar het uit te zetten programmatisch toezicht. Dit heeft ertoe geleid dat ODRU
minder programmatisch toezicht heeft uitgevoerd. Het overschot aan uren programmatisch toezicht is
gebruikt om het te veel aan klachtenuren op te vangen.

Asbesttoezicht heeft het gehele jaar op een “op een veilige manier” plaatsgevonden. Ook tijdens beide
lockdowns heeft ODRU bij asbestsaneringen toezicht gehouden. Opvallend was het grote aantal sloop
en verbouwingen in 2020. Dit heeft waarschijnlijk met de Covid-19 situatie te maken.
De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2021 voortzet.
Zoals gewoonlijk zijn klachten het gehele jaar opgepakt door de ODRU. Wel is het soort klachten
veranderd: zo zijn er minder geluidsoverlastklachten ontvangen. In verband met de sluiting van de
horeca zijn hier veel minder klachten over binnengekomen.
Containerproject asbest (Ketentoezicht)
In 2020 is bij een groot aantal gemeenten het containerproject asbest uitgevoerd. Op basis van data
uit het LMA zijn locaties geselecteerd waar in 2019/2020 grote hoeveelheden asbest (>1000 kg) zijn
afgevoerd naar een verwerker maar waarvan geen meldingen en/of asbestinventarisaties bekend zijn.
Dit jaar heeft het project niet specifiek in uw gemeente gedraaid. Omdat het containerproject asbest
veel overtredingen heeft opgeleverd, wordt dit project verder uitgebreid in 2021.

Situatieschets Stichtse Vecht
Er zijn in de gemeente Stichtse Vecht 1884 inrichtingen in de milieucategorie 0 t/m 41 (exclusief 705
inrichtingen die niet onder de Wet milieubeheer vallen, onder het Provinciaal bevoegd gezag vallen
dan wel een BRZO2 inrichting zijn). Het onderstaande diagram schetst de onderverdeling van het
aantal inrichtingen per milieucategorie en per branche.

1

Hoe lager de milieucategorie hoe lager de kans op effecten voor mens en milieu bij overtredingen.
Inrichtingen die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) uit 2015 en worden gecontroleerd door een
BRZO-Omgevingsdienst. Voor de provincie Utrecht is dit de OD NZKG.
2

1. Naleefpercentage in de gemeente Stichtse Vecht
Het naleefpercentage tussen 2016 en 2020 fluctueert tussen de 60% en 75%. In de grafiek hieronder
wordt het naleefpercentage weergegeven als de rode lijn. Ook laat de grafiek zien dat in 2016-2020 bij
3.1% van de controletrajecten een voornemen tot last onder dwangsom 3 is opgesteld (blauwe balkje).
96.9% van de inrichtingen heeft bij de hercontrole de overtredingen ongedaan gemaakt.

Naleefpercentage per milieucategorie
Onderstaande figuur laat het naleefpercentage in
2020 zien, verdeeld over de milieucategorieën 1 t/m
4. De balken laten het aantal initiële controles zien.
Het streepje geeft het naleefpercentage weer. De
tabel laat de cijfermatige weergave zien. Opvallend
is dat het naleefpercentage van de categorie 3
bedrijven met 56% lager ligt dan het gemiddelde
(65%) voor Stichtse Vecht. Na de hercontrole is het
naleefpercentage 96%. Het naleefpercentage van
de categorie 4 bedrijven ruim onder het gemiddelde
(65%) voor de gemeente Stichtse Vecht met 33%.
Na de hercontrole is dit 100%.

3

Een voornemen last onder dwangsom wordt opgelegd wanneer de inrichting bij de hercontrole niet (alle) overtredingen
ongedaan heeft gemaakt.

Naleefpercentage per branche
In onderstaand diagram is het naleefpercentage per branche 4 (in 2020) inzichtelijk gemaakt. De lichte
staaf geeft het aantal controlezaken aan. Het rode streepje is het naleefpercentage bij de eerste
controle. Waar geen rood streepje staat, is het naleefpercentage 0%.

4

Het aantal branches verschilt van de figuur op pagina 2 omdat niet bij elke branche in 2019 een controle heeft
plaatsgevonden.

Overtredingen per thema
De meeste overtredingen vallen binnen de thema’s bodem, externe veiligheid, algemene
overtredingen en lucht- en geurhinder (voor zowel 2020 als op de middellange termijn 2016-2020).






5
6

Met betrekking tot bodem gaat het vooral om het ontbreken of verlopen van keuringen met
betrekking tot bodembeschermende voorzieningen 5;
Bij ‘Externe veiligheid’ betreffen de overtredingen vaak onjuiste opslag of het ontbreken van
keuringen van stookinstallaties of gas- en brandstoftoevoerleidingen6;
Algemene overtredingen betreffen veelal het niet indienen van een melding (op basis van het
activiteitenbesluit), een vergunning die niet actueel is en het ontbreken van certificaten of
energiegegevens.
Overtredingen m.b.t. lucht/geur zijn vaak op niet juist onderhouden filters, op niet gekeurde
voorzieningen.

Bv. bij een autotankplaats: geen (goedgekeurde) vloeistofdichte vloer, waardoor gemorste benzine de bodem in kan.
Kan tot brand- en/of ontploffingsgevaar leiden.

2. Scores volgens de Landelijke Handhavingsstategie (LHS)
De eerste tabel geeft de scoremogelijkheden weer met de variabelen: gedrag versus de ernst van de
geconstateerde overtreding. Overtredingen binnen het lichtgroene gebied worden voorgelegd aan de
BOA-coördinator van de ODRU. Overtredingen in het donkergroen gekleurde gebied worden aan het
OM voor strafrechtelijke vervolging voorgelegd. Tegen alle overtredingen wordt in ieder geval
bestuursrechtelijk opgetreden (van een waarschuwing tot een dwangsom). De tweede tabel geeft de
LHS scoring van de behandelde zaken weer in de periode 2016-2020.

Productbladen 2020-2021
Toelichting productbladen

Indeling productbladen
Taakveld Bouwen en RO
3
Toezicht op sloop / asbest
Taakveld Milieu
8
Adviseren vergunningaanvraag WABO
9
Melding Activiteitenbesluit
10
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
11
Mer-beoordeling
12
Meldingen besluit bodemkwaliteit
13
Uitvoering milieucontroles - Bodem
17
Uitvoering milieucontroles - Bodemenergiesystemen
18
Uitvoering milieucontroles - Ketentoezicht
20
Uitvoering milieucontroles - Toezicht energiebesparing
21
Uitvoering milieucontroles - Lozingen en afvalwater
23
Specialistische dienstverlening geluid
24
Klachten
25
Strafrecht

Taakveld Bouwen en RO
3. Toezicht op sloop / asbest
Omschrijving
Deze taak betreft de controle op de uitvoering van sloop/asbest activiteiten naar
taak – Wat doen aanleiding van asbest/sloopmeldingen. Door de ODRU wordt toezicht uitgevoerd, zowel
we?
tijdens de uitvoering op locatie als wel administratief (vrijgave documenten en
stortbonnen).
Relatie VTHEén van de algemene doelstellingen is het risico gestuurd uitvoeren van VTH-taken. Het
beleid – Wat
toezicht op asbest wordt op regionaal niveau risico- en informatie gestuurd uitgevoerd.
vinden we
waarbij het de doelstelling is om steekproefsgewijs controles uit te voeren op de
belangrijk?
bedrijfsmatige verwijdering van asbest en risicolocaties ten alle tijden te bezoeken.
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
Monitoringsindicatoren –
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
uit?
Hoe gaan we dit
doen?

Jaarverslag 2020

Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?

Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

Een gecontroleerde (asbest)sloop met zo min mogelijk gevaren voor de omgeving.
Met de controle op sloop / asbestmeldingen wordt voornamelijk toezicht gehouden op
het verwijderen van asbest. Deze taak is sinds halverwege 2017 een verplichte taak
geworden, die door de Omgevingsdienst uitgevoerd moet worden. Toezicht is van
belang voor een gezonde, veilige leefomgeving.
Aantal geaccepteerde (asbest)sloopmeldingen
Aantal opgestarte en afgehandelde toezichtdossiers (asbest)sloop

ODRU
Het toezicht wordt risico gestuurd uitgevoerd. Op basis van een prioritering wordt
beoordeeld of er sprake is van risicofactoren waardoor toezicht op locatie noodzakelijk
is. In de prioritering worden de volgende risicofactoren meegenomen:
 Risicoklasse van de sanering (1, 2 of 2a)
 Het uitvoerende saneringsbedrijf (aandachtbedrijf?)
 De doorlooptijd van de sanering
 Het gebruik van het te saneren object (openbaar gebouw?)
 Locatie (buitengebied, bebouwde kom)
 Opmerkingen toetser van de sloopmelding
Voorcalculatie: 150 uur
Nacalculatie: 187 uur
Aantal toezichtzaken asbest : 122
Aantal toezichtzaken sloop: n.v.t.
Uit onder andere evaluatie gesprekken met de gemeenten kwam een duidelijke vraag
naar voren om meer inzicht te geven in onze asbestwerkzaamheden en de resultaten
die wij hiermee bereiken. Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk om meer data
te verzamelen. Een van de speerpunten was dan ook het verzamelen en ontsluiten van
gegevens zodat wij onze gemeenten in de toekomst een beter en completer beeld
kunnen geven over onze asbestwerkzaamheden en de resultaten die hiermee worden
bereikt.
150 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)

8. Adviseren vergunningaanvraag WABO
Omschrijving
Het adviseren over de activiteit milieu en/of de milieuaspecten van de activiteiten
taak – Wat doen bouwen en afwijken bestemmingsplan van een omgevingsvergunning. De
we?
vergunningprocedure wordt door de gemeente zelf doorlopen. Wij adviseren over de
onderdelen bouwen, milieu en afwijken bestemmingsplan van de omgevingsvergunning.
De taak wordt uitgevoerd overeenkomstig het processchema ‘Adviseren
vergunningaanvraag WABO’. Na vergunningverlening door de gemeente wordt de
vergunning voor de activiteit milieu, ten behoeve van het reguliere milieutoezicht,
opgenomen in het inrichtingenbestand.
Relatie VTHHet VTH-beleid van gemeente Stichtse Vecht geeft de vergunning strategie weer die
beleid – Wat
leidend is voor de uitvoering door de ODRU.
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen - Behandelen 100% van de adviesverzoeken
Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
MonitoringsAantal in 2021 ingediende en afgehandelde adviesverzoeken. Deze staan geregistreerd
indicatoren –
in Squit.
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
ODRU
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020

We voeren dit uit volgens het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?

Milieuaspecten van de activiteit bouwen
In 2020 zijn 90 adviesverzoeken afgerond. De meeste adviezen worden gevraagd voor
het aspect Bodem, Ecologie, Archeologie, Geluid. Soms Milieu procedure en
Duurzaamheid. Door stikstof (nabij Natura 2000) en P-fas zijn veel adviesvragen niet
akkoord begin van het jaar. In het algemeen worden de zaken binnen de termijn van 17
dagen afgerond. De overschrijdingen op deze termijn hebben veelal te maken met een
onduidelijke vraagstelling vanuit de gemeente.

De uren vallen onder de hoofdpot V.3 “Behandelen en adviseren WABO”.

Activiteit Milieu
Op grond van het Besluit emissiearme huisvesting moesten varkens- en
pluimveebedrijven per 1 januari 2010 voldoen aan de maximale emissiewaarden uit dit
Besluit. Omdat dit voor veel veehouderijen niet mogelijk bleek, is destijds een
gedoogbeleid “Actieplan ammoniak veehouderij” opgesteld. Onderdeel van dit
Actieplan was de stoppersregeling. We zien dat na 1 januari 2020 het aantal meldingen
en vergunningaanvragen is toegenomen.
In 2020 zijn een aantal actualisaties opgepakt op het gebied van IPPC, LAP3 en PGS31.
Alle actualisaties op het gebied van IPPC, LAP3 en PGS31 zijn daarmee indien mogelijk
opgepakt en zover mogelijk afgerond. Ook is aandacht geweest voor de actualiteit van
de overige vergunningplichtige bedrijven. Volgend jaar worden energie actualisaties
opgepakt als hier uren voor worden afgenomen.
Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

400 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)

9. Meldingen Activiteitenbesluit
Omschrijving
Het Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit milieu bepalen welke inrichtingen
taak – Wat doen meldingsplichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer. De onderhavige taak behelst
we?
het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit. Deze taak is ondergebracht bij
de ODRU. Hiervoor zijn procesbeschrijvingen opgesteld.
De taak bestaat uit:
- het beoordelen van de melding;
- het eventueel laten aanvullen van de melding en het beoordelen van de melding;
- het opstellen van de (n0069et) acceptatiebrief;
- het publiceren van de binnengekomen melding.

Relatie VTHbeleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
Monitoringsindicatoren –
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
uit?

Na beoordeling van de melding wordt de inrichting ten behoeve van het reguliere
milieutoezicht opgenomen in het inrichtingenbestand.
Getoetst wordt aan de geldende wet- en regelgeving en door het doorlopen van de
taken in het zaaksysteem Squit XO zijn de te volgen stappen geborgd.
Het VTH-beleid van gemeente Stichtse Vecht geeft de vergunning strategie weer die
leidend is voor de uitvoering door de ODRU.

Behandelen 100% van de meldingen Activiteitenbesluit.

Alle in 2021 ingediende meldingen Activiteitenbesluit. Deze staan geregistreerd in Squit.

ODRU

Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020

We voeren dit uit volgens het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

De ODRU heeft 44 meldingen afgerond.

De uren vallen onder de hoofdpot V.5 “Melding behandelen milieu”.

480 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)

10. Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
Omschrijving
Op grond van het Activiteitenbesluit bestaat de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften
taak – Wat doen op te leggen en gelijkwaardige voorzieningen te treffen. De ODRU toetst een
we?
ambtshalve op te leggen maatwerkvoorschrift, een aanvraag maatwerkvoorschrift en
een aanvraag om toestemming voor het treffen van gelijkwaardige maatregelen aan de
wettelijke eisen. Voor maatwerkvoorschriften zijn procesbeschrijvingen opgesteld.
Relatie VTHHet VTH-beleid van gemeente Stichtse Vecht geeft de vergunning strategie weer die
beleid – Wat
leidend is voor de uitvoering door de ODRU. Tevens zal dit jaar een nieuwe
vinden we
probleemanalyse worden gemaakt voor vergunningverlening. Deze zal aansluiten op het
belangrijk?
vergunningenbeleid.
Doelstellingen - Behandelen 100% van de aanvragen om maatwerkvoorschriften milieu (op verzoek).
Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
MonitoringsAantal in 2021 afgehandelde aanvragen maatwerkvoorschriften milieu. Deze staan
indicatoren –
geregistreerd in Squit.
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
ODRU
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020

We voeren dit uit volgens het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

De ODRU heeft 4 procedures van maatwerk 8.42 afgehandeld. In 2020 heeft de ODRU
daarnaast nog 12 procedures in behandeling.

De gemaakte uren vallen onder de hoofdpot V.6 “Behandelen overige besluiten”.

195 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)

11. Mer-beoordeling
Omschrijving
Het beoordelen (adviseren of behandelen) van een m.e.r.-aanmeldnotitie.
taak – Wat doen Afhankelijk van de voorgenomen activiteiten/procedure wordt ook het (concept)
we?
m.e.r.-beoordelingsbesluit opgesteld.
Relatie VTHbeleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
Monitoringsindicatoren –
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
uit?

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. Voor de activiteit
milieu is vooroverleg onderdeel van dit product (indien nodig).
Behandelen 100% van de aanvragen om een M.E.R. beoordeling.

Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020

We voeren dit uit volgens het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

We hebben geen aanmeldnotities m.e.r. afgerond in 2020.

Aantal in 2021 afgehandelde aanvragen M.E.R. beoordeling. Deze staan geregistreerd in
Squit.

ODRU

De gemaakte uren vallen onder de hoofdpot V.6 “Behandelen overige besluiten”.

50 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)
12. Meldingen besluit bodemkwaliteit
Omschrijving
De ODRU handelt de meldingen Besluit bodemkwaliteit namens de gemeente af door
taak – Wat doen een inhoudelijke beoordeling. Dit gebeurt informatiegestuurd (als onderdeel van een
we?
risicogestuurde uitvoering VTH-taken).
Het Besluit bodemkwaliteit biedt het beleidskader voor het toepassen van grond,
bouwstoffen en baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater. Toepassers
moeten hun voornemen voor toepassingen van grond of baggerspecie op de landbodem
melden bij de gemeente (is het bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit). De melding
wordt gedaan bij een landelijk digitaal meldpunt.
Relatie VTHn.v.t.
beleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen - Behandelen 100% van de meldingen Besluit bodemkwaliteit.
Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
MonitoringsAantal in 2020 afgehandelde meldingen Besluit Bodemkwaliteit.
indicatoren –
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
ODRU
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020
Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

De ODRU handelt de meldingen Besluit bodemkwaliteit namens de gemeente af door
een inhoudelijke beoordeling. Dit gebeurt informatiegestuurd (als onderdeel van een
risicogestuurde uitvoering VTH-taken).
De uren vallen onder de hoofdpotpot V.5 “Melding behandelen milieu”.
Aantal meldingen: 46
De ODRU heeft 46 meldingen afgerond in 2020. Er heeft een onderscheiding van de
uren plaatsgevonden. Er zijn minder meldingen Besluit bodemkwaliteit ontvangen dan
verwacht.

120 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)
13. Uitvoering milieucontroles – Bodem
Omschrijving
Conform het Besluit bodemkwaliteit moet het tijdelijk opslaan of het toepassen van
taak – Wat doen grond en baggerspecie op de landbodem (>50 m3) via landelijk meldpunt
we?
bodemkwaliteit gemeld en goedgekeurd worden door het bevoegd gezag. De ODRU
beoordeeld de meldingen voor alle 15 gemeenten in haar werkgebied en houdt toezicht
op naleven van deze regels. Naast het toezicht naar aanleiding van ingediende
meldingen worden tevens vrije veld controles uitgevoerd.
In veel gevallen moeten ondergrondse tank die niet meer in gebruik zijn worden
verwijderd. Het ODRU houdt toezicht op de verwijdering van de tank en het aanleveren
van de goede afvoerdocumenten.

Relatie VTHbeleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
Monitoringsindicatoren –
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020

In geval van kleine bodemverontreinigingen (<25 m3) en bij het veroorzaken van een
nieuw geval van bodemverontreinigingen binnen en buiten een inrichting is de
gemeente bevoegd gezag en wordt het toezicht uitgevoerd door de ODRU.
n.v.t.

Het bewaken van de bodemkwaliteit door het houden van toezicht.

-

Aantal controles;
Aantal overtredingen;

ODRU
Toezicht wordt uitgevoerd naar aanleiding van (gemelde) werkzaamheden op locatie,
opmerkingen van de toetser of signalen van andere toezichthouders, de gemeente of
andere toezichtpartners zoals IL&T, waterschappen en andere omgevingsdiensten.
Toezicht en Handhaving besluit bodemkwaliteit
Voorcalculatie: 260 uur*
Nacalculatie: 278 uur*
Aantal toezichtzaken: 20
*De toezichturen toezicht melding Besluit lozen buiten inrichtingen inclusief GBES zijn maken
onderdeel uit van deze uren.

Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?

Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

Op het terrein aan de Nijverheidsweg 9-17 zijn tijdens een bodemsanering (bevoegd
gezag RUD) diverse ondergrondse tanks aangetroffen en gesaneerd. De
keuringspapieren van de tanksaneringen zijn naar de gemeente gestuurd i.v.m.
afspraken over regie bij omvangrijke project en de doorlopende omgevingsvergunning.
De afdeling ITH heeft echter geen afschriften van deze keuringspapieren ontvangen
door toezicht op het saneren van de ondergrondse tanks niet optimaal verliep. We
moeten nadere afspraken maken hoe hier in de toekomst mee omgegaan wordt.
Gegarandeerd: 119 uur
Projectmatig: 11 uur.

Taakveld Milieu (ODRU)

17. Uitvoering milieucontroles - Bodemenergiesystemen
Omschrijving
Toezicht tijdens de aanleg en/of operationele fase van gesloten
taak – Wat doen bodemenergiesystemen. Opgemerkt is dat het aantal bodemenergiesystemen is
we?
toegenomen door de energietransitie.
Relatie VTHEén van de beleidsuitgangspunten uit het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht is
beleid – Wat
dat energie en duurzaamheid specifieke aandacht krijgen. Hier wordt onder andere
vinden we
uitvoering aan gegeven middels controles specifiek op bodemenergiesystemen.
belangrijk?
Doelstellingen - De doelstelling is binnen de beschikbare tijd voor de gemeente toezicht te houden op de
Welk(e) doel(en) aanleg van bodemenergie. De meest risicovolle systemen worden in ieder geval
willen we
gecontroleerd.
bereiken?
MonitoringsAlle in 2020 aangelegde gesloten bodemenergiesystemen worden bezocht.
indicatoren –
Aantal overtredingen.
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
ODRU
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020
Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie.
De uren vallen onder de hoofdpot T.2.05 Toezicht en handhaving milieu.

Toezicht op bodemenergiesystemen valt in 2021 onder de hoofdpot T.2.05 Toezicht en
handhaving milieu, subpot Bodem. Voor 2021 is er 200 uur gegarandeerd beschikbaar,
60 uur projectmatig.

Taakveld Milieu (ODRU)

18. Uitvoering milieucontroles - Ketentoezicht
Omschrijving
Ketentoezicht is gericht op overtredingen en overtreders in de zogenaamde
taak – Wat doen (afval)keten. Wat gebeurt er met afval dat afgegeven wordt? Waar gaat het afval naar
we?
toe? Wat doet de ontvanger er mee? Wordt het afval illegaal gedumpt of verwerkt?
Ketentoezicht onderzoekt risico’s, risico-bedrijven en mogelijke overtredingen.
Het blijkt dat toezicht en handhaving gericht op een individuele schakel van een
afvalketen niet voldoende is om structurele overtreders in de keten op te sporen.
Contstante afstemming met handhavingspartners en collega’s van andere
omgevingsdiensten is hierin cruciaal.

Relatie VTHbeleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
Monitoringsindicatoren –
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020

Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?

Urenraming
2021

Binnen de uren van het Ketentoezicht wordt op verschillende manieren toezicht
gehouden op verschillende afvalstromen. Naast de transportcontroles gericht op
afvalvervoer gaat de aandacht opnieuw uit naar grondstromen en asbeststromen.
Tevens zal er een project op afvalstromen worden opgestart waarbij data uit het
landelijk meldpunt afval (LMA) wordt geanalyseerd en verdachte activiteiten binnen
branches worden onderzocht.
Eén van de beleidsuitgangspunten uit het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht is
dat ketentoezicht specifieke aandacht krijgt.

Doel is om een betere analyse te maken van de afvalketens, middels samenwerking en
informatie-uitwisseling met handhavingspartners.
Doel is om in gezamenlijkheid met handhavingspartners controles uit te voeren op basis
van deze analyses.

-

Aantal gezamenlijke controles
Resultaten van deze gezamenlijke controles
Aantal proces-verbalen die zijn opgemaakt.

ODRU (met handhavingspartners)
Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Voorcalculatie: 130
Nacalculatie: 79
Aantal zaken: 0
Door de coronacrisis is er 1 landelijke transportcontrole met Politie en de RDW
uitgevoerd. Het project niet gemelde grondstromen heeft als gevolg hiervan helemaal
niet kunnen vinden.
Voor het containerproject asbest is een analyse van data van de Inspectie Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (ISZW), Omgevingsloket Online (OLO) en Landelijk Meldpunt
Afvalstoffen (LMA) uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de illegale afvoer van
asbest. Op basis van deze data zijn controles bij locaties uitgevoerd waar het
vermoeden bestaat dat er illegaal grote hoeveelheden asbest is verwijderd. Wanneer
sprake bleek te zijn van illegale sanering zijn de betrokkenen door de BOA gehoord, zijn
gegevens opgevraagd en is proces-verbaal opgemaakt.
130 uur gegarandeerd. Toezicht en handhaving op een specifiek onderdeel binnen een
keten. Omvat o.a. transportcontroles en grondstromen.

Taakveld Milieu (ODRU)

20. Uitvoering milieucontroles – Toezicht energiebesparing
Omschrijving
Bij elke integrale controle wordt energiebesparing en waar mogelijk duurzame
taak – Wat doen
energie meegenomen. Toezichthouders hebben hiervoor een passende
we?
opleiding ontvangen.
Er is een traject gestart om alle achterblijvers van de informatieplicht
energiebesparing een melding in te laten dienen.
Er wordt een tool ingericht die inzicht verschaft in alle gegevens van de
ingediende meldingen op basis van de informatieplicht energiebesparing.
Informatie gestuurd toezicht wordt hiermee eenvoudiger. Er wordt een
strategie ontwikkeld om toezicht te houden op basis van dit verworven inzicht.
Energiespecialisatie binnen de ODRU wordt doorontwikkeld zodat er met
daarvoor getrainde toezichthouders diepgaand energietoezicht kan worden
uitgevoerd.
Relatie VTHbeleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
Monitoringsindicatoren –
Hoe meten we
dit?

Wie voert dit
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020
Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?

Eén van de beleidsuitgangspunten uit het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht is
dat energie en duurzaamheid specifieke aandacht krijgen. De Risicomodule milieu maakt
de risico’s inzichtelijk. Energieverbruik wordt niet gezien als risico maar is wel
aangemerkt als prioriteit binnen de uitvoering van toezicht en sluit ook aan bij de
duurzaamheidsambitie van de gemeente.
Het belang van energiebesparing en duurzame energie onder de aandacht van alle
bedrijven brengen.
Bij de midden- en grootverbruikers moeten in elk geval alle energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar worden doorgevoerd.
Overtredingen worden in Squit herleidbaar vastgelegd:
Thema: Energie
Subthema’s
- Energie informatieplicht
- Energiebesparende maatregelen
- Onderzoek
- Zorgplicht/overig
ODRU
Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Gemaakte uren zijn opgenomen in de pot T.2 Toezicht en handhaving
De ODRU heeft zich in 2020 onder andere gericht op het binnenhalen van meldingen op
basis van de informatieplicht energiebesparing. Er is gestart met een collectief
aanschrijvingstraject voor potentieel meldingsplichtige bedrijven. Er zijn diverse stappen
in de goede richting gemaakt.
Zo hebben een groot aantal bedrijven binnen het gehele ODRU werkgebied energie- en
andere bedrijfsgerelateerde gegevens gedeeld om de informatieplichtige bedrijven in
beeld te brengen. Ruim 1600 bedrijven hebben een melding op basis van de
informatieplicht ingediend. Het binnenhalen van de meldingen is essentieel in het
traject naar een energieneutraal Utrecht.
Alle bedrijven welke per mail konden worden benaderd zijn inmiddels aangeschreven. In
januari 2021 wordt een groot aantal bedrijven per post benaderd. De daadwerkelijke
handhaving bij de achterblijvers zal tevens in 2021 worden uitgevoerd.
In de gemeente Wijk Bij Duurstede zijn in december 2020 nog circa 413 achterblijvers
die nog een melding moeten indienen. 139 bedrijven zich hebben al wel gemeld.

Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

Voor komend jaar is subsidie aangevraagd bij het Rijk voor de Versterkte uitvoering
2021. Met deze subsidie zullen energiecontroles worden uitgevoerd door een externe
partij welke met de gemeenten worden afgestemd.
Dit project valt onder programmatisch toezicht. Voor 2021 is er 4.370 uur beschikbaar.

Taakveld Milieu (ODRU)

21. Uitvoering milieucontroles – Lozingen en afvalwater
Omschrijving
Samen met rioleringsbeheer en het waterschap worden de prioriteiten voor het toezicht
taak – Wat doen op lozingen in 2019 bepaald. De uren omvatten: het toezicht op lozingen vanuit
we?
bedrijven en lozingen vanuit bronneringen. Vragen bij calamiteiten en
handhavingsopvolging van de controles door de waterschappen zijn ook ondergebracht
in dit project. Extra uren zijn uitgetrokken voor de watertaken waarbij de
waterkwaliteitsbeheerder aan de ODRU een verzoek doet om de HH (deels) op te
pakken. Waterkwaliteitsbeheerder is geen bevoegd gezag voor het uitdoen van
handhavingsbrieven.
Relatie VTHDoor in samenspraak met het rioleeringsbeheer en het waterschap de prioriteiten te
beleid – Wat
bepalen, kan de capaciteit gericht worden ingezet op knelpunten voor één van beide
vinden we
partijen.
belangrijk?
Doelstellingen - Door middel van toezicht een kostenbesparing teweeg brengen bij rioleringsbeheer.
Welk(e) doel(en) Verhogen van de samenwerking tussen ODRU, rioolbeheer en waterschap
willen we
Onnodige belasting van rioolstelsels voorkomen
bereiken?
Monitorings- Aantal overtredingen;
indicatoren –
- Aantal ongedaan gemaakte overtredingen;
Hoe meten we
- Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten;
dit?
Wie voert dit
ODRU
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020
Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Voorcalculatie:??
Nacalculatie: ?? staat niet in overzicht
In oktober 2020 heeft ODRU een presentatie gehouden voor de regievoerders over de
taak toezicht op lozingen en de voordelen voor de gemeente om hierin te participeren.
In november is overlegd met de rioolbeheerder over de zaken en resultaten die
afgelopen jaar zijn behaald en is een blik geworpen op werkzaamheden die in 2021 voor
uw gemeente op toezicht op afvalwaterlozingen gedaan zullen worden.
100 uur projectmatig.

Taakveld Milieu (ODRU)

23. Specialistische dienstverlening geluid
Omschrijving
Naar aanleiding van een klacht of ter controle van een voorschrift voert de
taak – Wat doen Omgevingsdienst geluidsmetingen uit en toetst deze aan de relevante geluidsnormering.
we?
Het betreft metingen aan evenementen, wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, het
geluid vanwege activiteiten van bedrijven of andere voorkomende activiteiten, zoals
windmolens laagfrequente geluiden (opsporen bron).
Relatie VTHDoelstelling is opgenomen in het beleid i.h.k.v. een duurzame gezonde fysieke
beleid – Wat
leefomgeving en een betrouwbare, aanspreekbare overheid.
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen - Zorgvuldig en tijdig behandelen van klachten.
Welk(e) doel(en) Controle met een geluidmeting of wordt voldaan aan de geluidsnormering die geldt
willen we
voor een activiteit (of bron).
bereiken?
Monitorings- Aantal klachten geluid
indicatoren –
- Aantal uitgevoerde geluidsmetingen
Hoe meten we
- Voldoen aan geluidsnormering
dit?
Wie voert dit
ODRU
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie

Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

De realisatie van de specialistische advisering op geluid is achter gebleven op de
planning. Dit heeft grotendeels te maken met Covid-19 waardoor evenementen niet
hebben kunnen plaatsvinden. Verder geen bijzonderheden.

Dit project valt onder de hoofdpot S.1 Specialistische dienstverlening.

330 uur gegarandeerd, 60 uur projectmatig.

Taakveld Milieu (ODRU)
24. Klachten
Omschrijving
Handhavingsverzoeken worden altijd opgepakt. Op grond van vaste jurisprudentie heeft
taak – Wat doen het bestuursorgaan in deze gevallen immers een beginselplicht tot handhaving.
we?
Behandelen van meldingen, klachten of verzoeken om handhaving die betrekking
hebben op: inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en horeca, evenementen,
geluidshinder, openbare ruimte etc.
Relatie VTHKlachten komen voort uit directe overlast binnen de leefomgeving van de inwoners van
beleid – Wat
de gemeente Stichtse Vecht. Daarom wordt aan klachten een hoge prioriteit gegeven.
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen - Alle klachten, meldingen ongewoon voorval en handhavingsverzoeken worden
Welk(e) doel(en) opgepakt.
willen we
bereiken?
MonitoringsAantal klachten
indicatoren –
Aantal meldingen ongewoon voorval
Hoe meten we
Aantal handhavingsverzoeken
dit?
Wie voert dit
ODRU
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020
Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?

Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

Toezicht wordt uitgevoerd conform het gemeentelijke handhavingsbeleid
Voorcalculatie: 725 uur
Nacalculatie: 807 uur
Zoals gewoonlijk zijn klachten het gehele jaar opgepakt door de ODRU. Wel is het soort
klachten veranderd: zo zijn er minder geluidsoverlastklachten ontvangen. In verband
met de sluiting van de horeca zijn hier veel minder klachten over binnengekomen.
Tot en met het vierde kwartaal heeft ODRU 82 klachten ontvangen. Daarvan zijn er 26
nog in behandeling en zijn er 56 klachten afgerond.
Een restaurant aan de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven heeft veel inzet gevraagd,
vanwege geluidsklachten over de klimaatinstallatie en reclameverlichting. Vanwege
COVID-19 maatregelen wordt toezicht op deze locatie in 2021 voortgezet.
Er zijn vijf verzoeken om handhaving ingediend voor een mestopslag die te dicht bij een
woning van derden is gesitueerd in Nieuwersluis. Hier is een last onder dwangsom
opgelegd.
Bouwklacht en handhavingsverzoek / calamiteit (bouw): 15 uur gegarandeerd.
Milieuklacht en handhavingsverzoek / ongewoon voorval: 660 uur gegarandeerd, 50 uur
projectmatig.

Taakveld Milieu (ODRU)
25. Strafrecht
Omschrijving
De ODRU fungeert als BOA-coördinatiepunt t.b.v. strafrecht milieu/bouwen/RO. Hierbij
taak – Wat doen is het mogelijk om de toepassing van strafrecht te laten uitvoeren. Dit wordt gedaan
we?
middels een proces-verbaal of een bestuurlijke strafbeschikking milieu. Er wordt binnen
de projectvoorstellen inzichtelijk gemaakt welke overtredingen strafrechtelijk worden
opgepakt.
Relatie VTHn.v.t.
beleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen - Het doel is om boa-capaciteit vrij te spelen om de inzet te garanderen. Door het
Welk(e) doel(en) toepassen van strafrecht indien nodig, worden zware overtreders op gepaste wijze
willen we
aangepakt, zodat overtredingen met een groot risico voor de gezonde duurzame veilige
bereiken?
leefomgeving teniet worden gedaan.
MonitoringsOpleggen van strafrecht
indicatoren –
Hoe meten we
dit?
Wie voert dit
ODRU
uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2020
Evaluatie en
bijsturing – Hoe
is dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming
2021 – Wat gaan
we in het
nieuwe jaar
doen?

Toezicht wordt uitgevoerd conform het gemeentelijke handhavingsbeleid
Voorcalculatie: 110 uur
Nacalculatie: 74 uur
Naast de uren die de ODRU jaarlijks nodig heeft om goed strafrechtelijk op te kunnen
optreden, wordt hieronder een overzicht gegeven van de zaken waaraan de uren voor
strafrecht in 2020 zijn besteed.
Begin 2020 is nog een bestuurlijke stafbeschikking afgegeven aan een
vuurwerkondernemer die het niet zo nauw nam met de opslag- en verkoopregels.
110 uur gegarandeerd.

Overzicht vergunningen 2020 Monumenten
Adres

Monument
nummer
26008

Ingediend

Procedure

Welstand/Monument

Bijzonderheden

Status

20-12-2019

Nummer
OLO
4844565

Uitgebreid

Gebrandschilderde ramen
(Legaat).

verleend

26020

17-12-2019

4842691

Regulier

524862

19-12-2019

4846227

Regulier

26361

19-01-2020

4894039

Regulier

Vreelandseweg 36, Loenen

30633

24-01-2020

4914219

Regulier

Verzonden RCE en Mooisticht
13 januari 2020. Positief met
voorwaarden.
Verzonden Combi 9 januari
2020. Positief.
Verzonden Combi 13 januari
2020. Positief.
Verzonden Combi 27 januari
2020. Positief.
-

Dorpsstraat 81, Loenen
“Beek en Hoff”
Machinekade 19 (gemaal,)
Maarsseveen
Herengracht 8, Maarssen

Rijksstraatweg 210, Loenersloot
“Regthuys”
Diependaalsedijk 17, Maarssen
“Priorij Doornburgh”

26104

31-01-2020

4924523

Regulier

532226

05-02-2020

4918859

Regulier

Herenweg 21-23, Maarsseveen

10-02-2020

4939229

Regulier

Oud Over 11, Loenen

Gemeentelijk
monument
26070

05-03-2020

5004867

Regulier

Herengracht 9, Maarssen

26362

03-03-2020

4995673

Regulier

Rijksstraatweg 210, Loenersloot
“Regthuys”

26104

28-02-2020

4990245

Regulier

Herengracht 2, Maarssen

26356

17-03-2020

4968955

Regulier

Straatweg 68, Breukelen
“Vreedenoord”
Rijksstraatweg 106, Loenen

10614

23-03-2020

5041033

Regulier

26087

28-03-2020

5054905

Regulier

Loenen NH Dorpskerk

Verzonden combi 3 februari
2020. Positief.
Verzonden Combi 18 februari
2020
Advies negatief. 2e keer
positief
2016. Positief.
Verzonden Combi 15 maart
2020. Advies Negatief. 2e keer
positief
Verzonden Combi 12 maart
2020. Positief.
Verzonden Combi 17 maart
2020. Positief.

Verzonden 17 maart 2020
Combi. Positief.
Verzonden Combi 23 maart
2020. Positief.
-

verleend
verleend
verleend
Verzoek tot gebruik als
trouwlocatie.

Ingetrokken
verleend
verleend

Sloop i.v.m. onherstelbare
verzakking.

verleend
verleend

Ingetrokken
Achteraf legaliseren
noodmaatregelen vanwege
slechte bouwkundige staat
monument.

verleend

verleend
verleend
Kap leilinden voor monument.

ingetrokken

Diependaalsedijk 17, Maarssen
“Doornburgh landhuis”
Kerkstraat 6, Loenen

527406

10-04-2020

5085663

Uitgebreid

26059

29-04-2020

5129197

Regulier

Nieuweweg 3, Breukelen

520642

5121893

Regulier

Klapstraat 8, Vreeland

26144

26 -042020
22-05-2020

5186629

Regulier

Straatweg 25, Breukelen
Poortgebouw kasteel Nijenrode
Straatweg 238, Breukelen

520607

29-05-2020

5203387

Regulier

10-06-2020

5220883

Regulier

16-07-2020

5319055

Regulier

Kerkstraat 6, Loenen

Gemeentelijk
monument
Gemeentelijk
monument
26059

09-07-2020

5308585

Regulier

Zandpad 2

10626

18-07-2020

5331681

Regulier

Herenstraat 18, Breukelen

Gemeentelijk
monument
532226

31-07-2020

5361367

30-07-2020

527408

Kerklaan 1, Nieuwer ter Aa

Diependaalsedijk 17, Maarssen
Priorij
Diependaalsedijk 17, Maarssen
“Doornburgh”
Dorpsstraat 69, Loenen aan de
Vecht
“Leeuwendijk”
Dorpsstraat 81, Loenen
“Beek en Hoff”
Herenstraat 26, Breukelen
Bergseweg 18, Vreeland
Dorpsstraat 81, Loenen
“Beek en Hoff”
Dorpsstraat 69, Loenen
“Leeuwendijk”

Verstuurd naar Combi en RCE
10 april 2020
Verzonden Combi 18 mei
2020. Positief.

Verleend
feb. 2021
verleend

verleend

Regulier

Verzonden Combi 29 mei
2020. Positief.
Verzonden Combi 10 juni
2020. Positief.
Verzonden Combi 10 juni
2020. Positief.
Verzonden Combi 19 juni
2020. Negatief.
Verzonden Combi 16 juli
2020/ Positief
Verzonden Combi 28 juli
2020. Positief.
Verzonden Combi 17
augustus 2020. Negatief. 2e
keer positief.
Advies positief

5360369

Regulier

-

29-07-2020

5356223

Regulier

26017

06-07-2020

5298391

Regulier

26020

22-08-2020

5398211

Regulier

10598

01-09-2020

5419423

Regulier

508272
26020

04-08-2020
09-09-2020

5366495
5439277

Regulier
Regulier

26017

15-09-2020

5451691

Regulier

Verzonden Combi 17
augustus 2020. Positief.
Verzonden Combi 6 augustus
2020/. Negatief. 2e keer
positief.
Verzonden Combi 10
september 2020. Positief.
Verzonden Combi 25
september 2020. Positief.
Verzonden Combi 25
september 2020. Positief.
Verzonden Combi 25
september 2020. Positief.

verleend
Verleend
Ingetrokken
verleend
verleend
verleend

verleend
Uitbreiding ondersteunende
horeca
Plaatsing beeld bij priorij

Ingetrokken
verleend
verleend

verleend
verleend
Ingetrokken
verleend
Verleend

“Diependaalsedijk 17, Maarssen
Priorij “Doornburgh”
Diependaalsedijk 17, Maarssen
“Doornburgh”

532226

30-07-2020

5360349

Regulier

-

532226

28-09-2020

5481485

Regulier

-

Dorpsstraat 81, Loenen
“Beek en Hoff”
Oud Over 3, Loenen
“Vegtlust”
Pieterskerk, Breukelen

26020

27-08-2020

5408447

Regulier

26065

03-10-2020

5491513

Uitgebreid

Verzonden Combi oktober
2020. Positief.
-

10609

25-09-2020

5507207

Regulier

Dorpsstraat 69 , Loenen
“Leeuwendijk”
Kerkstraat 6, Loenen

26017

14-10-2020

5522295

Regulier

26059

19-10-2020

5533435

Regulier

Oud Over 3, Loenen
“Vegtlust”
Dorpsstraat 81, Loenen
“Beek en Hoff”

26065

02-11-2020

5568763

Uitgebreid

26020

22-10-2020

5543097

Dorpsstraat 81, Loenen
“Beek en Hoff”
Dorpsstraat 81, Loenen
“Beek en Hoff”
Oukoop 12, Nieuwer ter Aa
Oukooper molen
Nigtevechtseweg 1, Vreeland
“Samen op weg kerk”

26020

22-10-2020

5542955

Regulier
3 x zelfde
aanvraag
Zie boven

26020

20-10-2020

5543045

26102

11-11-2020

520402

Dorpssstraat 81, Loenen Overtuin
“Beek en Hoff”

Verzonden Combi 15 oktober
2020. Advies negatief. 2e keer
positief.
Verzonden Combi 6 november
2020. Positief.
Verzonden Combi 6 november
2020. Positief
6 november 2020 Combi en
RCE. Positief.
Verzonden Combi 6 november
2020. Positief.

Ingetrokken
Mogelijk maken kantoor/
trouwlocatie. Planologische
wijziging
Kappen Beuk

Verleend

Verleend
ingetrokken

Gevelsteen in muur ter
nagedachtenis aan Bonifatius.

verleend

verleend
Verleend
Maart 2021
verleend
verleend

Zie boven

verleend

Zie boven

Zie boven

verleend

5592413

Regulier

verleend

13-11-2020

5595797

Uitgebreid

Verzonden Combi 30
november 2020. Positief.
Verzonden Combi/RCE 17
november 2020.

26020

13-11-2020

5596527

Uitgebreid

Verzonden RCE en Mooisticht
30 november 2020.

Dorpsstraat 81, Loenen westelijk
deel parktuin “Beek en Hoff”

26020

13-11-2020

5596515

Uitgebreid

Verzonden RCE en Mooisticht
30 november 2020.

Ontwerp ter
inzage 21
maart 2021
In behandeling

Molendijk 36, Loenen noordelijk
deel parktuin

26020

13-11-2020

5594549

Uitgebreid

Verzonden RCE en Mooisticht
30 november 2020.

In behandeling

Constatering vernieling
interieur. Handhavingsactie
volgt.

Aangehouden

Dorpsstraat 83, Loenen oostelijk
deel parktuin ”Beek en Hoff”
Zandpad 74, Breukelen

26020

13-11-2020

5596483

Uitgebreid

10637

23-11-2020

5619753

Regulier

Mijndensedijk 5, Loenen

26063

08-11-2020

5582157

Regulier

Langegracht 50, Maarssen

26415

14-12-2020

5673383

Regulier

Stationsweg 10, Breukelen

520605

15-12-2020

5674661

Regulier

Dorpsstraat 69, Loenen
“Leeuwendijk”
Dorpsstraat 69, Loenen
“Leeuwendijk”

26017

15-12-2020

5674865

Regulier

26017

29-12-2020

5708073

Regulier

Herengracht 4, Maarssen

26357

13-01-2020

5740975

Regulier

Verzonden RCE en Mooisticht
30 november 2020.
Alleen monumentenadvies 30
november 2020. Positief.
Alleen
monumentencommissie 15
december 2020. Positief.
Verzonden Combi 18
december 2020. Positief.
Verzonden Combi 22
december. Negatief. Opnieuw
ingediend 24 maart 2021.
Verzonden Combi 22
december 2020. Positief.
Verzonden Combi 18 januari
2021.
Negatief. 2e keer 3 maart
2020. Positief.
Verzonden Combi 18 januari
2021. Positief.

Splitsing.

In behandeling
Verleend

Splitsing.

Geweigerd

Maart 2021
verleend
In behandeling
Verleend
Verleend

Verleend

Advisering WABO Archeologie 2020

OLO-nummer Adres/topniem/projectnaam

Waarde in bestemmingsplan/erfgoedverordening

Ondergrens in bestemmingsplan/ erfgoedverordening

OLO 4048181 Nieuwersluis, Zandpad 19

waarde archeologie 3

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van 500 Advies geen vervolg onderzoek reeds voldoende onderzocht in kader van
m2 is archeologisch onderzoek nodig.
OLO 3483341

OLO 4645395 Nieuwer ter Aa, Oukoop 38

geen dubbelbestemming, beleidskaart Hoge
verwachting

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

OLO 4713893 Breukelen, De Corridor nabij nr 13

Archeologie waarde 3

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van 500 ABU + ABO verkennend: advies geen vervolgonderzoek
m2 is archeologisch onderzoek nodig.

OLO 4737347 Loenen aan de Vecht, Molendijk 32

Waarde Archeologie 1

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van 50
m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU + ABO - verkennend: advies APP variant ABE bij ingrepen dieper
dan 50 cm -mv

OLO 4830301 Maarssen, Gageldijk 83b

waarde archeologie 2

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Advies : ABU + ABO

OLO 4830301 Maarssen, Gageldijk 83b

waarde archeologie 2

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU: advies PvA goedgekeurd, uitvoeren veldwerk

OLO 4837581 Maarssen, Maarseveensevaart 92

Archeologie waarde 5

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
10,000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Advies: geen onderzoek, valt binnen de vrijstellingsgrenzen

OLO 4857305 Nieuwer ter Aa, Hoek ter Aaseweg 10 - geen dubbelbestemming, beleidskaart verwachting hoog Geen dubbelbestemming. Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter
Dorpsstraat
vanaf IJzertijd
over een oppervlakte van 500 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Type onderzoek(en)

Advies: geen onderzoek, valt binnen de vrijstellingsgrenzen

ABU + ABO: advies geen vervolgonderzoek

OLO 4882161 Maarssen, Gageldijk 31

Waarde- archeologie 2 en Waarde Archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van 50 Advies ABU + ABO verkennend.
m2 (bij WA2) of 1000 m2 (bij WA4) is archeologisch onderzoek nodig.

OLO 4904981 Kockengen, drie Stammenweg 3

geen dubbelbestemming, beleidskaart Hoge
verwachting

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Advies: ABU + ABO verkennend.

OLO 4904981 Kockengen, drie Stammenweg 3

geen dubbelbestemming, beleidskaart Hoge
verwachting

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Advies: ABO verkennend.

OLO 4904981 Kockengen, drie Stammenweg 3

geen dubbelbestemming, beleidskaart Hoge
verwachting

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU + ABO verkennend. - Karterend Advies: APP

OLO 5011015 Loenen aan de Vecht, Dorpsstraat 2

Waarde Archeologie 1

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU + ABO verkennend: advies APP

OLO 5016019 Kockengen, Spengen 27

waarde archeologie 2

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Advies: geen onderzoek, valt binnen de vrijstellingsgrenzen

OLO 5016019 Kockengen, Spengen 27

waarde archeologie 2

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

OLO 5020379 Loenen aan de Vecht, Oud Over 4

Geen dubbelbestemming, beleidskaart verwachting laag Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
10,000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Advies aanpassing Ruimtelijke onderbouwing, geen onderzoek, valt
binnen de vrijstellingsgrenzen maar onderbjouwing moet correct
weergegeven worden.
Advies: geen onderzoek, valt binnen de vrijstellingsgrenzen

OLO 5099081 Breukelen, Kadeverbeteringen Aa

Waarde archeologie 2, Waarde archeologie 3 en
waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2, 500 m2 en 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU: advies PvA goedgekeurd, uitvoeren veldwerk

OLO 5099081 Breukelen, Kadeverbeteringen Aa

Waarde archeologie 2, Waarde archeologie 3 en
waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2, 500 m2 en 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABO verkennend: advies geen vervolgonderzoek

OLO 5108645 Kockengen, spengen 12

Waarde archeologie 2, waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 en 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Advies: ABU + ABO verkennend.

OLO 5108645 Kockengen, spengen 12

Waarde archeologie 2, waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 en 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU, advies: APP

OLO 5108645 Kockengen, spengen 12

Waarde archeologie 2, waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 en 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU, advies: APP, hiervoor dient een PvE opgesteld te worden.

OLO 5108645 Kockengen, Spengen 12

Waarde archeologie 2, waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 en 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

PvE t.b.v.APP: advies PvE aanpassen

OLO 5108645 Kockengen, Spengen 12

Waarde archeologie 2, waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 en 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

PvE akkoord: advies uitvoeren APP

OLO 5149151 Breukelen, Kerkbrink 19

Waarde archeologie 1

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU: advies APP met doorstart AOP

OLO 5149151 Breukelen, Kerkbrink 19

Waarde archeologie 1

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

PvE t.b.v.APP met doorstart AOP: advies PvE aanpassen

OLO 5149151 Breukelen, Kerkbrink 19

Waarde archeologie 1

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 is archeologisch onderzoek nodig.

PvE akkoord: advies uitvoeren APP

OLO 5211041 Tienhoven, Moerasnatuur, nabij
Heuvellaan

waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
1000m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU: advies PvA goedgekeurd, uitvoeren veldwerk

OLO 5211041 Tienhoven, Moerasnatuur, nabij
Heuvellaan

waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
1000m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU + ABO - verkennend: advies geen vervolgonderzoek indien ingrepen
niet dieper dan 1,45 m-NAP gaan. Vervolgonderzoek bij ingreper dieper
dan 1,45 m - NAP. Aard vervolgonderzoek afhankelijk van ingreep.

OLO 5278193 Tienhoven, Heuvellaan 12

Waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
1000m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABO - Karterend: advies incompleet rapport aanvullingen noodzakelijk
voor beoordeling

OLO 5278193 Tienhoven, Heuvellaan 12

Waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
1000m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU, ABO Verkennend - Karterend: advies incompleet rapporten dienen
aangevuld te worden voor beoordeling

OLO 5278193 Tienhoven, Heuvellaan 12

Waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
1000m2 is archeologisch onderzoek nodig.

OLO 5279701 Tienhoven, Heuvellaan 10

waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
1000m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Planaanpassing waardoor ingreep minder verstorend is.: Advies geen
vervolgonderzoek, begeleiding (& daarmee indirecte controle) door
amateurarcheologen
ABO verkennend - karterend: advies geen vervolgonderzoek

OLO 5337877 Maarssen, Nijverheidsweg 9-15

geen dubbelbesteming, zeer laag/verstoord

geen dubbelbestemming. Vrijgesteld: in deze zone is geen
archeologisch odnerzoek benodigt

Advies geen onderzoek

OLO 5360017 Breukelen, Marijkestraat 24

Waarde archeologie 3

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
1000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Advies: geen onderzoek, valt binnen de vrijstellingsgrenzen

OLO 5384177 Kockengen, Portengen 90

Waarde archeologie 2, waarde archeologie 4

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
50m2 en 10.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

OLO 5492209 Maarssen, Het Kwadrant 1

geen dubbelbesteming, zeer laag/verstoord

geen dubbelbestemming. Vrijgesteld: in deze zone is geen
archeologisch odnerzoek benodigt

Quickscan vooroverleg, advies: aanvullende informatie ingreep, bij
overschrijding waarde 2 deelgebied: archeologisch onderzoek ABU +
ABO
Advies geen onderzoek

Tienhoven, Westbroekse Binnenweg
86 & 88

geen dubbelbestemming, beleidskaart verwachting
variabel

Nigtevecht, Vreelandseweg 10

geen dubbelbestemming, beleidskaart hoge verwachting Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van 500 Advies: geen onderzoek, Op basis van recentere gegevens zal de
m2 is archeologisch onderzoek nodig.
archeologische verwachtingswaarde naar beneden bijgesteld gaan
worden.
Waarde archeologie 3
Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van 500 ABU: advies: advies verbeteren ABU, ABO - verkennend uitvoeren,
m2 is archeologisch onderzoek nodig.
afhankelijk van resultaten verdere vervolgstappen bepalen

Nieuwersluis, Rijksstraatweg 68

Toekomstige milieustraat bij Ruwiel/A2 Waarde archeologie 5

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
1000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

Bij bodemingrepen dieper dan 0,3 meter over een oppervlakte van
100.000 m2 is archeologisch onderzoek nodig.

ABU: advies vervolgonderzoek ABO verkennend + karterend indien
ingrepen dieper dan 50 cm reiken.

Quickscan haalbaarheidstoets: advies aanvullende informatie
noodzakelijk vanwege ontsluitingsingrepen t.b.v milieustraat

