2,6%

6,0%

Stichtse Vecht

4,0%

Wabo milieu - Toezicht & Handhaving
Wabo milieu - Advies & Vergunningverlening
31,7%

Ruimtelijke ordening en milieu

18,9%

Natuur- en Milieueducatie (NDC)
Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen & Beleid

12,1%

Geluid, Lucht & Verkeer

13,6%

Bodem, Asbest, GIS & Water

11,1%

Archeologie & Cultuurhistorie

Bijdrage per gemeente

Budget 2019

(in euro's)

Gerealiseerd 2019

1.357.738
281.546
128.713
1.767.996

1 DVO (G) & Tijdelijk budget (T)
2 Projectbudget (P)
3 Aanvullend afgenomen (A+B)
Totaal

1.295.013
245.443
90.412
1.630.867

Productiecijfers

Productie Gemeente Stichtse Vecht in aantallen
11
44
60
119
76
24
17
35
96
55
92
4

Educatie en Recreatie
Leerlingen B.O. bereik
Scholen
Producten/activiteiten
Leerlingen V.O. veldwerkproject
Leerlingen boerderij in de Kijker

Aantal
10.841
35
420
1.198
888

Milieuvergunningen
Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger
Klachten, meldingen, handhavingsverzoeken
Controles Asbest
Controles Vuurwerk
Controles Industrie
Controles Agrarisch
Controles MKB
Overige controles
Vervolgcontrole na overtreding
Last onder dwangsom

NME-centrum Mec Maarssen
Bezoekers
Vrijwilligers
Vrijwillige uren

Aantal
4.800
16
2.400

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.
MKB
. Voor de gemeente Stichtse Vecht is het toezicht op de MKB bedrijven volgens planning verlopen. Het
naleefpercentage binnen het project is 51%. Dit komt overeen met het gemiddelde (=49%) binnen de
regio. Het naleefpercentage ligt lager dan in 2018. Dit is het gevolg van informatie gestuurde
handhaving waarbij we mede op basis van de gegevens van 2018 de keuzes voor 2019 hebben bepaald.
(gericht op zoek naar milieurisico's). Het urenbudget is overschreden. Hier zijn meerdere oorzaken
voor te benoemen, maar de essentie is dat de hoeveelheid gepland werk niet passend was binnen de
beschikbare uren. Ook hebben de controles bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de
data van SquitXO. Deze data/informatie zal in de toekomst worden gebruikt om
werkzaamheden/toezicht te prioriteren.
Industrie
De bedrijven die worden bezocht door de toezichthouders binnen het cluster Industrie worden in de
meeste gevallen bezocht om veiligheidsrisico’s te beperken, blootstelling aan activiteiten en
ongelukken te voorkomen. De aanwezigheid en het onderhoud van verplichte voorzieningen worden
gecontroleerd. Bij een aantal bedrijven wordt de uitstoot naar bodem, lucht en water gemonitord (ePRTR). Tijdens de controles wordt ook toezicht gehouden op het realiseren van de
energiebesparingsverplichting uit de Wet milieubeheer. De geconstateerde overtredingen hadden dit
jaar vooral betrekking op externe veiligheid (keuring van veiligheidsvoorzieningen) en bodem (keuring
van bodem beschermende voorzieningen). Er is extra tijd besteed aan een bouwmarkt in Maarssen.
Naleefgedrag gecontroleerde industriële bedrijven: 38% (percentage geen overtredingen).

Agrarisch
Binnen het project Agrarisch zijn de volgende doelen gesteld, waarbij aansluiting is gezocht bij de
kernwaarden van de ODRU door meer risicogericht toezicht uit te voeren. Hiervoor maken we op
voorhand gerichte keuzes, zodat we: mensen en middelen efficiënter en effectiever kunnen inzetten;
het bewerkstelligen van energiebesparing door bedrijven; onze bedrijfsregistratie actualiseren en
verbeteren (SquitXO), zodat wij en de aangesloten gemeenten steeds beschikken over de juiste data;
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit door toezicht op maatwerkbesluiten 0-lozing
glastuinbouwbedrijven en door toezicht op de verplichte UO-registraties. Daarnaast is voorbereidend
werk verricht t.b.v. einde stoppersregeling (veehouderij) per 01-01-2020. Naleefgedrag
gecontroleerde agrarische bedrijven: 74% (percentage geen overtredingen). Er is hierbij geen
onderscheid gemaakt in de branches Veehouderij en Glastuinbouw. Het naleefpercentage veehouderij
is lager t.o.v. glastuinbouw.

Duurzaamheid en Energie
Energieverbruik wordt niet gezien als risico maar is wel aangemerkt als prioriteit binnen de uitvoering
van toezicht door de ODRU om aan te sluiten bij de duurzaamheidsambitie. Tijdens integrale controles
is bij alle midden- en grootverbruikers gecontroleerd op de erkende energiebesparende maatregelen.
Bij de kleinverbruikers is waar mogelijk geadviseerd. Ook is aan de toezichthouders voorlichting
gegeven op zonnepanelen (PV), zodat toezichthouders eventueel hierop kunnen adviseren tijdens
controles. Verder is er in 2019 een opleidingsplan energie opgesteld om de kennis van alle
toezichthouders op te frissen en het onderwerp blijvend onder de aandacht te houden.
Sinds 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing ingevoerd. Hierdoor moeten de ondernemers
zelf melden welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. De Rijksdienst voor
ondernemend Nederland heeft in 2019 een inschatting gemaakt van alle informatieplichtige bedrijven
en heeft deze een informerende brief gestuurd. De lijst van informatieplichtige bedrijven van de RVO
hebben wij geanalyseerd en aangevuld met bedrijven die volgens onze gegevens ook informatieplichtig
zijn. Om de bedrijven extra te stimuleren een melding in te dienen heeft de ODRU via diverse sociale
media (nogmaals) een bericht verspreid. Tijdens integrale controles is tevens getoetst of men heeft
voldaan aan de informatieplicht energiebesparing. Het totaal aantal ingediende meldingen is gestegen
van 717 op 29 juli 2019 naar 1328 op 8 januari 2020.

Sloopmeldingen en asbest
Het toezicht wordt risico gestuurd uitgevoerd, waarbij circa 40 % van de gemelde saneringen wordt
bezocht. Voor het asbest toezicht zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld: De ODRU gaat naar de
grote (maar ook lastige) saneringen ( klasse 2a); De ODRU gaat geregeld naar gemiddelde saneringen
(klasse 2); De ODRU bezoekt saneringen die worden uitgevoerd door een, binnen de toezicht diensten,
politie en justitie, als slecht bekend staande saneerder; De ODRU houdt altijd toezicht bij klachten en
vermoedens van illegale saneringen en de ODRU controleert van alle saneringen de administratie.
Het toezicht heeft zich 2019 gekenmerkt door het vormgegeven van de procesinrichting van het
toezicht, het verkennen van het regionale werkgebied en het kennismaken met de saneerders die
werkzaam zijn in onze regio. Het werkveld asbest is voortdurend in beweging en ontwikkeling,
waardoor we gedurende het jaar diverse procesveranderingen hebben doorgevoerd. Begin 2020 is het
interne proces grotendeels goed vormgegeven maar de uitwisseling van informatie met de gemeente
kan nog wel enige verbetering gebruiken. In 2020 zullen wij hier dan ook onverminderd aan blijven
werken om dit verder verbeteren.

Taakveld Milieu
1
Omgevingsvergunning milieu
2
Melding Activiteitenbesluit
3
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
4
Mer-beoordeling
5
Toezicht sloop/asbest
12
Meldingen besluit bodemkwaliteit
13
Uitvoering milieucontroles – Besluit bodemkwaliteit
14
Uitvoering milieucontroles - Industrie
15
Uitvoering milieucontroles - MKB
16
Uitvoering milieucontroles - Agrarisch
17
Uitvoering milieucontroles - Bodemenergiesystemen
18
Uitvoering milieucontroles - Ketentoezicht
20
Uitvoering milieucontroles – EED en Energie
21
Uitvoering milieucontroles – lozingen en afvalwater
22
Uitvoering milieucontroles – Vuurwerk
23
Uitvoering milieucontroles - Geluidsmetingen
24
Klachten
25
Strafrecht
26
Inventarisaties

Taakveld Milieu (ODRU)
1. Omgevingsvergunning milieu
Omschrijving taak Het behandelen van aanvragen omgevingsvergunning milieu (oprichten, verandering
– Wat doen we? inrichting, revisie, OBM, milieuneutraal, beoordeling actualiteit en intrekking). Deze taak
is ondergebracht bij de ODRU. De taak wordt uitgevoerd overeenkomstig het
processchema ‘milieu omgevingsvergunning’. Na vergunningverlening wordt de
vergunning, ten behoeve van het reguliere milieutoezicht, opgenomen in het
inrichtingenbestand.
Relatie VTHHet VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht geeft de vergunningenstrategie weer die
beleid – Wat
leidend is voor de uitvoering door de ODRU. De vergunningenstrategie zal dit jaar (waar
vinden we
nodig) worden aangevuld en geactualiseerd. Tevens zal dit jaar een eerste
belangrijk?
probleemanalyse worden gemaakt voor vergunningverlening. Deze zal aansluiten op het
vergunningenbeleid.
Doelstellingen Behandelen 100% van de aanvragen omgevingsvergunning milieu
Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
MonitoringsAantal in 2019 ingediende en afgehandelde vergunningaanvragen milieu. Deze staan
indicatoren – Hoe geregistreerd in Squit.
meten we dit?
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Evaluatie en
bijsturing – Hoe is
dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

We voeren dit uit volgens het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht
Omgevingsvergunning activiteit milieu
Voorcalculatie: 905 uur en nacalculatie: 662 uur
Aantal vergunningen: 4
In 2019 hebben we met extra uren ingezet op actualisatie van vergunningen IPPC, LAP3
etc. Deze procedures worden afgerond in 2020.

Voorcalculatie:
1658 (G) uur en 565 (T) voor het product ‘Adviseren vergunningaanvraag WABO’
waarmee de wabo-vergunningen voor de onderdelen bouw, milieu en ROM worden
opgepakt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt dat deze uren specifiek voor milieu
worden ingezet. Voor het voortzetten van de actualisaties is 400 uur uit 2019 in de balans
meegenomen.
Toelichting: Onderhavige taak is veelal een aanbod gestuurde activiteit. De omvang van
de taak wordt bepaald door het aantal vergunningaanvragen die het komende jaar
worden ingediend.

Taakveld Milieu (ODRU)
2. Meldingen Activiteitenbesluit
Omschrijving taak Het Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit milieu bepalen welke inrichtingen
– Wat doen we? meldingsplichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer. De onderhavige taak behelst
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 (niet) acceptatiebrief;
- het publiceren van de binnengekomen melding.
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.
Relatie VTHHet VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht geeft de vergunningenstrategie weer die
beleid – Wat
leidend is voor de uitvoering door de ODRU. De vergunningenstrategie zal dit jaar (waar
vinden we
nodig) worden aangevuld en geactualiseerd. Tevens zal dit jaar een eerste
belangrijk?
probleemanalyse worden gemaakt voor vergunningverlening. Deze zal aansluiten op het
vergunningenbeleid.
Doelstellingen Behandelen 100% van de meldingen Activiteitenbesluit
Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
MonitoringsAlle in 2020 ingediende meldingen Activiteitenbesluit. Deze staan geregistreerd in Squit.
indicatoren – Hoe
meten we dit?
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Evaluatie en
bijsturing – Hoe is
dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

We voeren dit uit volgens het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht.
Voorcalculatie: 570 uur
Nacalculatie: 659 uur
Aantal meldingen: 44.
Er zijn 44 meldingen Activiteitenbesluit afgerond in 2019.

Voorcalculatie meldingen Activiteitenbesluit: 450 uur gegarandeerd
Toelichting: Onderhavige taak is een aanbod gestuurde activiteit. De omvang van de taak
wordt bepaald door het aantal meldingen die het komende jaar worden ingediend.

Taakveld Milieu (ODRU)
3. Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
Omschrijving taak De onderhavige taak behelst het voor de bedrijven die het betreft vaststellen of
– Wat doen we? (afwijkende) voorschriften als maatwerkvoorschrift moeten worden vastgesteld. Hierbij
gaat het om bedrijven die onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen. Maatwerk
kan op verzoek of ambtshalve worden vastgesteld. Voor maatwerkvoorschriften zijn
procesbeschrijvingen opgesteld.
Relatie VTHHet VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht geeft de vergunningenstrategie weer die
beleid – Wat
leidend is voor de uitvoering door de ODRU. De vergunningenstrategie zal dit jaar (waar
vinden we
nodig) worden aangevuld en geactualiseerd. Tevens zal dit jaar een eerste
belangrijk?
probleemanalyse worden gemaakt voor vergunningverlening. Deze zal aansluiten op het
vergunningenbeleid.
Doelstellingen Behandelen 100% van de aanvragen om maatwerkvoorschriften milieu (op verzoek).
Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
MonitoringsAantal in 2020 afgehandelde aanvragen maatwerkvoorschriften milieu. Deze staan
indicatoren – Hoe geregistreerd in Squit.
meten we dit?
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Evaluatie en
bijsturing – Hoe is
dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

We voeren dit uit volgens het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht.
Voorcalculatie: 195 uur
Nacalculatie: 243 uur
Aantal maatwerkbesluiten: 7

Voorcalculatie maatwerk: 195 uur.
Toelichting: Onderhavige taak is een aanbod gestuurde activiteit. De omvang van de taak
wordt bepaald door het aantal aanvragen die het komende jaar worden ingediend.

Taakveld Milieu (ODRU)
4. Mer-beoordeling
Omschrijving taak De milieueffectrapportage (M.E.R.) is wettelijk verankerd in de Wet milieubeheer (Wm).
– Wat doen we? De Wm en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) vormen het kader om te
kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan (bijvoorbeeld een
bestemmingsplan) of een besluit (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) een m.e.r.
procedure moet worden doorlopen. Het milieubelang wordt op die manier volwaardig
meegewogen bij besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen. Er kan
sprake zijn van een m.e.r.-plicht (opstellen van een milieueffectrapport (MER)) of van een
M.E.R.-beoordeling dan wel van een vormvrije M.E.R.-beoordeling.
De beoordeling van de M.E.R.-plicht stemt de adviseur af met de gemeente. Het gaat om
het toetsen van de M.E.R.-plicht op basis van het Besluit M.E.R. en het opstellen van een
advies of een activiteit M.E.R.-plichtig is.
Relatie VTHHet VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht geeft de vergunningenstrategie weer die
beleid – Wat
leidend is voor de uitvoering door de ODRU. De vergunningenstrategie zal dit jaar (waar
vinden we
nodig) worden aangevuld en geactualiseerd. Tevens zal dit jaar een eerste
belangrijk?
probleemanalyse worden gemaakt voor vergunningverlening. Deze zal aansluiten op het
vergunningenbeleid.
Doelstellingen Behandelen 100% van de aanvragen om een M.E.R. beoordeling.
Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
MonitoringsAantal in 2020 afgehandelde aanvragen M.E.R. beoordeling. Deze staan geregistreerd in
indicatoren – Hoe Squit.
meten we dit?
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Evaluatie en
bijsturing – Hoe is
dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

We voeren dit uit volgens het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht.
Aanmeldnotitie besluit m.e.r
Voorcalculatie: 70 uur
Nacalculatie: 26 uur
Aantal: 1
Het project Aanmeldnotitie besluit m.e.r. is nieuw in 2018.

Aanmeldnotitie besluit m.e.r: 50 uur gegarandeerd.

Taakveld Bouwen en RO
5. Toezicht op sloop / asbest
Omschrijving taak Deze taak betreft de controle op de uitvoering van sloop/ asbest activiteiten naar
– Wat doen we?
aanleiding van sloop / asbestmeldingen. Wanneer de uitvoering is afgerond, is ook het
toezichtproces afgedaan. De melding wordt gereed gemeld en verdwijnt daarmee uit de
werkvoorraad van de toezichthouder.
Relatie VTHEén van de algemene doelstellingen is het risico gestuurd uitvoeren van VTH-taken. Voor
beleid – Wat
het toezicht op de sloop / asbestmelding is een risicoanalyse opgesteld.
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Een gecontroleerde (asbest)sloop met zo min mogelijk gevaren voor de omgeving.
Welk(e) doel(en)
Met de controle op sloop / asbestmeldingen wordt voornamelijk toezicht gehouden op
willen we
het verwijderen van asbest. Deze taak is sinds halverwege 2017 een verplichte taak
bereiken?
geworden, die door de Omgevingsdienst uitgevoerd moet worden. Toezicht is van belang
voor een gezonde, veilige leefomgeving. Toezicht op sloop is daarnaast noodzakelijk om
de BAG up to date te houden.
MonitoringsAantal geaccepteerde (asbest)sloopmeldingen
indicatoren – Hoe Aantal opgestarte en afgehandelde toezichtdossiers (asbest)sloop
meten we dit?
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?

Jaarverslag 2019

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

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Het toezicht wordt risico gestuurd uitgevoerd, waarbij circa 40 % van de gemelde
saneringen wordt bezocht. Voor het asbest toezicht zijn de volgende uitgangspunten
vastgesteld:
De ODRU gaat naar de grote (maar ook lastige) saneringen ( klasse 2a);
De ODRU gaat geregeld naar gemiddelde saneringen (klasse 2);
De ODRU bezoekt saneringen die worden uitgevoerd door een, binnen de toezicht
diensten,
politie en justitie, als slecht bekend staande saneerder;
De ODRU houdt altijd toezicht bij klachten en vermoedens van illegale saneringen;
De ODRU controleert van alle saneringen de administratie.
Uren besteed: 320
Aantal controlezaken: 75
Het toezicht heeft zich 2019 gekenmerkt door het vormgegeven van de procesinrichting
van het toezicht, het verkennen van het regionale werkgebied en het kennismaken met
de saneerders die werkzaam zijn in onze regio. Het werkveld asbest is voortdurend in
beweging en ontwikkeling, waardoor we gedurende het jaar diverse
procesveranderingen hebben doorgevoerd. Begin 2020 is het interne proces grotendeels
goed vormgegeven maar de uitwisseling van informatie met de gemeente kan nog wel
enige verbetering gebruiken. In 2020 zullen wij hier dan ook onverminderd aan blijven
werken om dit verder verbeteren.
150 uur

Taakveld Milieu (ODRU)
6. Meldingen besluit bodemkwaliteit
Omschrijving taak ODRU handelt de meldingen Besluit bodemkwaliteit namens de gemeente af door een
– Wat doen we? inhoudelijke beoordeling. Dit gebeurt informatiegestuurd (als onderdeel van een
risicogestuurd 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 2019 afgehandelde meldingen Besluit Bodemkwaliteit.
indicatoren – Hoe
meten we dit?
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Evaluatie en
bijsturing – Hoe is
dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Voorcalculatie: 150 uur
Nacalculatie: 116 uur
Aantal meldingen: 60
We hebben 60 meldingen Besluit bodemkwaliteit ontvangen, waarvan 17
meldingen voor een specifiek adres in Breukelen.

150 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)
7. Uitvoering milieucontroles – Besluit bodemkwaliteit
Omschrijving taak Bij loonwerkers/hoveniersbedrijven/cultuurtechnische bedrijven worden partijen grond
– Wat doen we? opgeslagen en samengevoegd, terwijl de kwaliteit van de gronden onbekend is. Het
samenvoegen van onbekende kwaliteit grond in een hoeveelheid van > 25 m3 is niet
toegestaan zonder certificering. De meeste van dit soort bedrijven zijn niet
gecertificeerd. Hierdoor is er een aannemelijk risico dat schone grond vermengd raakt
met mogelijk (licht) verontreinigde grond. De pakkans is zeer gering en de verdiensten
zijn groot.
Relatie VTHn.v.t.
beleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Het bewaken van de bodemkwaliteit door het houden van toezicht.
Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
MonitoringsAantal controles;
indicatoren – Hoe Aantal overtredingen;
meten we dit?
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie

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

Voor de gemeente houden wij toezicht op de toepassing van grond en
bouwstoffen die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit, de sanering van
ondergrondse tanks en kleine bodemsaneringen
In 2019 hebben we naast het toezicht op het grondverzet (BBK) tevens locaties
i.v.m. met olietanksanering gecontroleerd.
Ter plaatse van een specifiek adres in Breukelen is door de gemeente een
omgevingsvergunning verleend voor het ophogen van het perceel. De in de
vergunning voorwaarden bleken echter niet overeen te komen met de
Verordening Natuur en Landschap (VNL).
Er zijn diverse uren geschreven die eigenlijk op klachten/meldingen geboekt
moesten worden.
75 uur gegarandeerd.

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Toezicht en Handhaving besluit bodemkwaliteit
Voorcalculatie: 75 uur
Nacalculatie: 75 uur

Taakveld Milieu (ODRU)
8. Uitvoering milieucontroles - Industrie
Omschrijving taak Controles bij industriële bedrijven (cat. 3, 4 en voormalig provinciale bedrijven), incl.
– Wat doen we? IPPC, beoordeling milieuverslagen, registratieverplichtingen en gebiedschouw.
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 2019

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

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

In het VTH-beleid van Stichtse Vecht is bepaald dat industriële bedrijven in de hoogste
risicocategorie vallen (behalve houtindustrie), samen met de (chemische) wasserijen (zie
risicoanalyse uit het VTH-beleid Stichtse Vecht). Voor de grote industriële bedrijven
worden toezichtsplannen opgesteld.
De bedrijven die worden bezocht door de toezichthouders binnen het cluster Industrie
worden in de meeste gevallen bezocht om veiligheidsrisico’s te beperken, blootstelling
aan activiteiten en ongelukken te voorkomen. De aanwezigheid en het onderhoud van
verplichte voorzieningen worden gecontroleerd. Bij een aantal bedrijven wordt de
uitstoot naar bodem, lucht en water gemonitord (e-PRTR). Tijdens de controles wordt
ook toezicht gehouden op het realiseren van de energiebesparingsverplichting uit de Wet
milieubeheer.
Aantal controles;
Aantal overtredingen;
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen;
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten.
ODRU
Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Voorcalculatie: 995 uur
Nacalculatie: 865 uur
Aantal initiële controles: 17.
Afgehandeld t/m 4e kwartaal: 17 initiële controles (incl. 1 beoordeling PRTR verslag), 12
hercontroles.
Bijzonderheden m.b.t. uitvoering controles:- De geconstateerde overtredingen
hadden dit jaar vooral betrekking op externe veiligheid (keuring van
veiligheidsvoorzieningen) en bodem (keuring van bodem beschermende
voorzieningen). Er is extra tijd besteed aan een bouwmarkt in Maarssen.
Naleefgedrag gecontroleerde industriële bedrijven: 38% (percentage geen
overtredingen). Overige werkzaamheden: Er zijn 2 toezichtsplannen opgesteld, we zijn
bezig met het brancheplan automotive en het brancheplan afvalbedrijven is afgerond. De
afgelopen periode is ook tijd besteed aan beoordeling van de E-PRTR
jaarverslagen die betrekking hebben op emissies naar water, lucht, bodem en op
energiebesparing.
Programmatisch Toezicht - G: 1702 uur, P: 178.
In 2020 worden de subpotten van MKB, Agrarisch, Industrie, Energie, Opleveringen,
Vuurwerk en Inventarisaties verdeeld over de verschillende projecten, gebaseerd op
waar de prioriteit ligt. Er is momenteel dus geen vaste verdeling over de subpotten

Taakveld Milieu (ODRU)
9. Uitvoering milieucontroles - MKB
Omschrijving taak Dit project omvat controles binnen het MKB bedrijvenbestand (niet agrarisch). Dit houdt
– Wat doen we? in dat we risicogericht toezicht zullen houden op niet agrarische bedrijven uit de
milieucategorieën 1 t/m 3. Ook het project PMV valt hieronder. Binnen MKB ligt de
aandacht specifiek op: afvalscheiding, zwerfafval en energiebesparing. Er zijn extra uren
gereserveerd voor het toezicht op energiebesparing bij cat. 1 en 2 bedrijven.
Relatie VTHDe Risicomodule milieu uit het VTH-beleid van Stichtse Vecht geeft de risico’s inzichtelijk
beleid – Wat
per inrichting type. Deze risico’s zijn leidend bij het uitzetten van de controles. Voor het
vinden we
midden- en kleinbedrijf worden in 2019 brancheplannen opgesteld om het
belangrijk?
themagerichte werken gestalte te geven.
Doelstellingen Veel bedrijven zijn in de (lange) periode tussen de controles gewijzigd zonder dat
Welk(e) doel(en) hiervoor een melding activiteitenbesluit is ingediend. In 2019 zal getracht worden deze
willen we
groep te verkleinen door meer voorlichting (flyer, intensievere samenwerking met de
bereiken?
gemeenten (bouw)) te geven aan (startende) ondernemers.
We gaan door met controles op stookinstallaties en de risicogerichte aanpak (zie
evaluatie).
Monitoringsindicatoren – Hoe
meten we dit?
Wie voert dit uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

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

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

ODRU

Aantal/reden controles;
Aantal/evt. soort overtredingen;
Aantal/evt. soort ongedaan gemaakte overtredingen;
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten.

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Voorcalculatie: 1390 uur
Nacalculatie: 1712 uur
Aantal controles: 96.
Naleefgedrag: 51%.
Er zijn 96 initiële controles uitgevoerd en 33 hercontroles. Verder zijn er 2 controles
uitgevoerd nadat er een voornemen last onder dwangsom was afgegeven en 4 controles
na het opleggen van een dwangsom. Voor de gemeente Stichtse Vecht is het toezicht op
de MKB bedrijven volgens planning verlopen. Het naleefpercentage binnen het project is
51%. Dit komt overeen met het gemiddelde (=49%) binnen de regio. Het
naleefpercentage ligt lager dan in 2018. Dit is het gevolg van informatie gestuurde
handhaving waarbij we mede op basis van de gegevens van 2018 de keuzes voor 2019
hebben bepaald. (gericht op zoek naar milieurisico's). Het urenbudget is overschreden.
Hier zijn meerdere oorzaken voor te benoemen, maar de essentie is dat de
hoeveelheid gepland werk niet passend was binnen de beschikbare uren. Ook
hebben de controles bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de data
van SquitXO. Deze data/informatie zal in de toekomst worden gebruikt om
werkzaamheden/toezicht te prioriteren.
Programmatisch Toezicht - G: 1702 uur, P: 178.
In 2020 worden de subpotten van MKB, Agrarisch, Industrie, Energie, Opleveringen,
Vuurwerk en Inventarisaties verdeeld over de verschillende projecten, gebaseerd op
waar de prioriteit ligt. Er is momenteel dus geen vaste verdeling over de subpotten.

Taakveld Milieu (ODRU)
10. Uitvoering milieucontroles - Agrarisch
Omschrijving taak Deze taak betreft het uitvoering van controles bij veehouderijen, inclusief IPPC-bedrijven
– Wat doen we? en varkenshouderijen met luchtwassers. Daarnaast voeren we ook controles uit bij de
akkerbouw- en glastuinbouwbedrijven. Binnen veehouderijen is gekozen voor een
branchegerichte aanpak. De aandachtspunten voor de komende vier jaar zullen worden
beschreven in het betreffende brancheplan.
Relatie VTHUit het gemeentelijke VTH-beleid blijkt dat de glastuinbouwbedrijven en veehouderijen
beleid – Wat
met varkens en kippen hoog scoren qua risico (klasse 2, groot risico) en de
vinden we
rundveehouderijen een beperkt risico (klasse 2) met zich meebrengen. Deze score zal
belangrijk?
leidend zijn bij het uitzetten van de controles.
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?

Binnen het project Agrarisch zijn de volgende doelen gesteld, waarbij aansluiting is
gezocht bij de kernwaarden van de ODRU.

Monitoringsindicatoren – Hoe
meten we dit?

-

Wie voert dit uit?
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

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

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

1. Meer risicogericht toezicht uitvoeren. Hiervoor maken we op voorhand gerichte
keuzes, zodat we mensen en middelen efficiënter en effectiever kunnen inzetten;
2. Het bewerkstelligen van energiebesparing door bedrijven.
3. Onze bedrijfsregistratie actualiseren en verbeteren (SquitXO), zodat wij en de
aangesloten gemeenten steeds beschikken over de juiste data.
4. Verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit door toezicht op maatwerkbesluiten 0lozing glastuinbouwbedrijven en door toezicht op de verplichte UO-registraties.

ODRU

Aantal controles;
Aantal overtredingen;
Aantal ongedaan gemaakte overtredingen;
Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten.

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Voorcalculatie: 640 uur
Nacalculatie: 605 uur
Aantal initiële controles: 35
Aantal in behandeling: 1
Naleefpercentage: 74%
Afgehandeld t/m 4e kwartaal: 35 initiële controles, 10 hercontroles, 2
voornemens last onder dwangsom, 1 opleggen last onder dwangsom.
Bijzonderheden m.b.t. uitvoering controles: 1 initiële controle in behandeling
Naleefgedrag gecontroleerde agrarische bedrijven: 74% (percentage geen
overtredingen). Er is hierbij geen onderscheid gemaakt in de branches
Veehouderij en Glastuinbouw. Het naleefpercentage veehouderij is lager t.o.v.
glastuinbouw.
Overige werkzaamheden: opstellen projectplan glastuinbouw, voorbereidend
werk t.b.v. einde stoppersregeling (veehouderij) per 01-01-2020.
Programmatisch Toezicht - G: 1702 uur, P: 178.
In 2020 worden de subpotten van MKB, Agrarisch, Industrie, Energie, Opleveringen,
Vuurwerk en Inventarisaties verdeeld over de verschillende projecten, gebaseerd op
waar de prioriteit ligt. Er is momenteel dus geen vaste verdeling over de subpotten.

Taakveld Milieu (ODRU)
11. Uitvoering milieucontroles - Bodemenergie
Omschrijving taak Toezicht tijdens de aanleg en/of operationele fase van gesloten bodemenergiesystemen.
– Wat doen we? Opgemerkt is dat het aantal bodemenergiesystemen is toegenomen door de
energietransitie.
Relatie VTHbeleid – Wat
Eén van de beleidsuitgangspunten uit het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht is
vinden we
dat energie en duurzaamheid specifieke aandacht krijgen. Hier wordt onder andere
belangrijk?
uitvoering aan gegeven middels controles specifiek op bodemenergiesystemen.
Doelstellingen Welk(e) doel(en) De doelstelling is binnen de beschikbare tijd voor de gemeente toezicht te houden op de
willen we
aanleg van bodemenergie. De meest risicovolle systemen worden in ieder geval
bereiken?
gecontroleerd.
MonitoringsAlle in 2019 aangelegde gesloten bodemenergiesystemen worden bezocht.
indicatoren – Hoe Aantal overtredingen
meten we dit?
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019
Evaluatie en
bijsturing – Hoe is
dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Voorcalculatie: 42 uur
Nacalculatie: 46 uur
Er zijn 5 inspecties uitgevoerd. Daarnaast zijn de uren besteed aan project
administratie en evaluatie 2018. In het kader van energietransitie is de
verwachting dat er veel meer gebruik zal worden gemaakt bodemenergie in
combinatie met een warmtepomp.
55 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)
12. Uitvoering milieucontroles - Ketentoezicht
Omschrijving taak Binnen de uren van het Ketentoezicht wordt op verschillende manieren toezicht
– Wat doen we? gehouden op verschillende afvalstromen. Naast de transportcontroles gericht op
afvalvervoer gaat de aandacht opnieuw uit naar de bruin- en witgoedketen en
grondstromen. Gecontroleerd wordt of conform de wet wordt gehandeld. Tevens zal er
een project op asbeststromen en een project op bodemstromen worden gestart.
Relatie VTHbeleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?

Eén van de beleidsuitgangspunten uit het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht is
dat ketentoezicht specifieke aandacht krijgt. Hier wordt onder andere uitvoering aan
gegeven middels controles specifiek op bodemenergiesystemen.
Doel is om een betere analyse te maken van de ketens, middels samenwerking en
informatie-uitwisseling met handhavingspartners.
Doel is om in gezamenlijkheid met handhavingspartners controles uit te voeren op basis
van deze analyses.

Monitoringsindicatoren – Hoe
meten we dit?
Wie voert dit uit?

Aantal gezamenlijke controles
Resultaten van deze gezamenlijke controles
Aantal proces-verbaal die zijn opgemaakt

Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie

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

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

ODRU (met handhavingspartners)

Voorcalculatie: 130 uur
Nacalculatie: 89 uur
Aantal initiële controles: 4, waarvan nog 1 in behandeling.
De 3e landelijke transportcontrole met Politie en de RDW is uitgevoerd. Alle
resterende hercontroles met het waterschap en de politie binnen het project
niet gemelde grondstromen zijn afgerond. Ter verbetering van de
informatievoorziening met betrekking tot meldingen van ongewone voorvallen
zijn afspraken gemaakt met het Veiligheidsinformatiecentrum van de VRU. De
niet legale opslagen van asbest in containers bij aannemers en saneerders zijn
bezocht en aangeschreven bij overtreding. Per gemeente zijn van 5
garagebedrijven de afvaladministratie gericht gecontroleerd en is gecontroleerd
op het gebruik van verboden gasflessen met koudemiddelen die niet gebruikt
mogen worden. De bevindingen naar aanleiding van het project zullen nog
worden gedeeld met alle garagebedrijven in onze regio. Samen met de VRU zijn
een aantal afvalinzamelaars bezocht in het kader van het verhoogde brandgevaar
in warme periodes (broei). De landelijke branchebijeenkomsten georganiseerd
door en voor de omgevingsdiensten van autodemontage, metaalinzamelaars en
tankstations zijn bijgewoond in het kader van afstemming en aanpak
ketentoezicht
130 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)
14. Uitvoering milieucontroles – EED en Energie
Omschrijving taak
Bij elke integrale controle wordt energiebesparing en waar mogelijk duurzame
– Wat doen we?
energie meegenomen. Toezichthouders ontvangen hiervoor een passende
opleiding.
Er wordt 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 VTHEén van de beleidsuitgangspunten uit het VTH-beleid van de gemeente Stichtse Vecht is
beleid – Wat
dat energie en duurzaamheid specifieke aandacht krijgen. De Risicomodule milieu maakt
vinden we
de risico’s inzichtelijk. Energieverbruik wordt niet gezien als risico maar is wel aangemerkt
belangrijk?
als prioriteit binnen de uitvoering van toezicht en sluit ook aan bij de
duurzaamheidsambitie van de gemeente.
Doelstellingen Het belang van energiebesparing en eventueel duurzame energie onder de aandacht van
Welk(e) doel(en) alle bedrijven te brengen.
willen we
Bij de midden- en grootverbruikers moeten in elk geval alle energiebesparende
bereiken?
maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar worden doorgevoerd.
MonitoringsOvertredingen worden in Squit herleidbaar vastgelegd:
indicatoren – Hoe Thema: Energie
meten we dit?
Subthema’s
Energie informatieplicht
Energiebesparende maatregelen
Onderzoek
Zorgplicht/overig
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Tijdens integrale controles is bij alle midden- en grootverbruikers gecontroleerd op de
erkende energiebesparende maatregelen. Bij de kleinverbruikers is waar mogelijk
geadviseerd. Ook is aan de toezichthouders voorlichting gegeven op zonnepanelen (PV),
zodat toezichthouders eventueel hierop kunnen adviseren tijdens controles. Verder is er
in 2019 een opleidingsplan energie opgesteld om de kennis van alle toezichthouders op
te frissen en het onderwerp blijvend onder de aandacht te houden.
Sinds 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing ingevoerd. Hierdoor moeten de
ondernemers zelf melden welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. De
Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft in 2019 een inschatting gemaakt van alle
informatieplichtige bedrijven en heeft deze een informerende brief gestuurd. De lijst van
informatieplichtige bedrijven van de RVO hebben wij geanalyseerd en aangevuld met
bedrijven die volgens onze gegevens ook informatieplichtig zijn. Om de bedrijven extra te
stimuleren een melding in te dienen heeft de ODRU via diverse sociale media (nogmaals)
een bericht verspreid. Tijdens integrale controles is tevens getoetst of men heeft voldaan
aan de informatieplicht energiebesparing. Het totaal aantal ingediende meldingen is
gestegen van 717 op 29 juli 2019 naar 1328 op 8 januari 2020.
Energie-Efficiëntie Directive
Het Rijk heeft een wetswijziging doorgevoerd in de bevoegdhedenverdeling m.b.t. de
uitvoering van de EU richtlijn energie-efficiëntie. De wetswijziging is dat de Minister van
Economische Zaken en Klimaat, in plaats van gemeenten en de provincie, vanaf 1 juli
2019 verantwoordelijk is geworden voor de beoordeling van de auditrapporten welke
vanaf 1 juli 2019 worden ingediend. In de wetswijziging is de overgangsbepaling

opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk bleef voor audit rapporten die voor 1 juli
2019 zijn ingediend. Vanaf 1 juli 2019 is gestart met het als volgt afronden van de
lopende zaken:
- Rapportage(s)/alternatieve invulling(en) ingediend vóór 1 juli 2019 zijn beoordeeld. De
beoordeling geldt als een advies voor het volgende auditrapport. Dit rapport moet, naast
een melding op basis van de informatieplicht energiebesparing, op korte termijn worden
ingediend bij RvO.
- Openstaande hercontroles waarvoor geen aanvullingen zijn aangeleverd, zijn, gezien de
korte termijn tot het indienen van een melding op grond van de informatieplicht en een
nieuw audit rapportage bij RvO, met een informerende brief afgehandeld.
De EED bedrijven zijn middels de beoordelingsbrief tevens geïnformeerd over de
Informatieplicht energiebesparing
Energie:
Voorcalculatie: 225 uur
Nacalculatie: 26 uur.

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

Voorcalculatie: 49 uur
Nacalculatie: 0 uur
Energie:
In verband met de Informatieplicht energiebesparing en het wijzigen van de
bevoegdheid van de beoordeling van de EED-audits, hebben we ervoor gekozen
de specifieke energiecontroles naar aanleiding van de EED auditverslagen en bij
de locaties met een lage bezoekfrequentie niet uit te voeren. De informatieplicht
biedt ons de mogelijkheid om informatiegestuurd te handhaven op het gebied
van energie. Op dit moment ligt de prioriteit bij het binnenhalen van de
meldingen, maar nog niet bij het beoordelen ervan. Wij sluiten hierbij aan bij de
brief (met kenmerk: DGKE-WO / 19185182) van de Minister van Economische
Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer waarin hij vermeld dat de prioriteit in de
eerste plaats ligt bij die inrichtingen die nog niet gerapporteerd hebben en
daarmee niet aan de informatieplicht voldoen. Deze taak zal worden uitgevoerd
onder het project informatieplicht.
Besloten is daarom de energiecontroles uit te gaan voeren in 2020. Toezicht op
energiebesparing tijdens de integrale controles blijft uiteraard onverminderd van
kracht! Er is een opleidingsplan opgesteld om de kennis van alle toezichthouders
op te frissen en het onderwerp blijven onder de aandacht te houden. De uren die
onder dit project zijn besteed, zijn besteed onder andere aan: bijwonen van
netwerkbijeenkomsten, uitwerken van projectplan, opstellen en uitvoering van
het opleidingsplan, communicatie en afstemming over de informatieplicht met
diverse partijen (o.a. gemeenten, handhavingspartners en bedrijven).
EED:
Afgehandeld in 2019:
- voor 2 locaties een beoordeling uitgevoerd op de EED-plicht, voor 1 locatie een
herbeoordeling uitgevoerd op de EED-plicht, voor 1 locatie een beoordeling
uitgevoerd op een plan van aanpak, voor 4 locaties EED rapporten beoordeeld,
voor 8 locaties EED rapporten herbeoordeeld, voor 3 locaties beoordelingen
uitgevoerd op een alternatieve invulling
Vanwege de 'bevoegdheidsverschuiving' op 1 juli 2019 hebben we ons met name
gericht op de afronding van de lopende zaken:
- Rapportage(s)/alternatieve invulling(en) ingediend vóór 1 juli 2019 zijn
beoordeeld. De beoordeling geldt als een advies voor het volgende auditrapport.
Dit volgende rapport moet, naast een melding op basis van de informatieplicht
energiebesparing, op korte termijn worden ingediend bij RvO.
- Openstaande hercontroles waarvoor geen aanvullingen zijn aangeleverd, zijn,
gezien de korte termijn tot het indienen van een melding op grond van de
informatieplicht en een nieuw audit rapportage bij RvO, met een informerende

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

brief afgehandeld.
Alle zaken zijn op 1-1-2020 afgerond
EED: Geen.
Programmatisch Toezicht - G: 1702 uur, P: 178.
In 2020 worden de subpotten van MKB, Agrarisch, Industrie, Energie, Opleveringen,
Vuurwerk en Inventarisaties verdeeld over de verschillende projecten, gebaseerd op
waar de prioriteit ligt. Er is momenteel dus geen vaste verdeling over de subpotten.

Taakveld Milieu (ODRU)
15. Uitvoering milieucontroles – Lozingen en afvalwater
Omschrijving taak Samen met rioleringsbeheer en het waterschap worden de prioriteiten voor het toezicht
– Wat doen we? op lozingen in 2019 bepaald. De uren omvatten: het toezicht op lozingen vanuit 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 rioleeringbeheer 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 – Hoe - Aantal ongedaan gemaakte overtredingen;
meten we dit?
- Aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten;
Wie voert dit uit?

ODRU

Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie

Evaluatie en
bijsturing – Hoe is
dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Voorcalculatie: 100 uur
Nacalculatie: 78 uur
Aantal initiële controles: 7.
Sinds januari 2018 heeft de ODRU een direct emailadres in het leven geroepen om
lozingsklachten en problemen met de riolering te kunnen melden (meldpuntrioleringen@ODRU.nl). Hierover is contact opgenomen rioolbeheerder. De lijnen met de
rioolbeheerder zijn kort, er wordt snel geschakeld bij lozingsproblemen.
Voor de gemeente Stichtse Vecht zijn 7 lozingscontroles verricht. Bij deze 7
bedrijven voldeed de ondernemer aan de voorschriften op gebied van lozingen.
0 uur.

Taakveld Milieu (ODRU)
16. Uitvoering milieucontroles – Vuurwerk
Omschrijving taak Jaarlijks worden de verkooppunten met vuurwerkopslagen voor, tijdens en na de
– Wat doen we? verkoopperiode gecontroleerd. De controles vinden plaats samen met de VRU en de
Politie. Gedragsovertredingen worden in 2019 gesanctioneerd met een proces-verbaal of
BsBm.
Relatie VTHVuurwerk krijgt binnen de gemeente Stichtse Vecht de hoogste prioriteit. Elk
beleid – Wat
verkooppunt wordt gecontroleerd.
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Doel is dat elk verkooppunt tijdens de gehele verkoopperiode voldoet aan de wettelijke
Welk(e) doel(en) eisen. Gemiddeld wordt een locatie daarom 5 keer per jaar (incl. 3 verkoopdagen)
willen we
bezocht.
bereiken?
Monitorings- Aantal controles;
indicatoren – Hoe - Aantal overtredingen;
meten we dit?
- Aantal ongedaan gemaakte overtredingen;
- Aantal bestuursrechtelijke trajecten (bestuursdwang/dwangsom/ingetrokken
vergunningen).
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

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

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Voorcalculatie: 208 uur
Nacalculatie: 168 uur
Aantal controles: 24.
Het project Vuurwerk is dit jaar programmatisch aangepakt. Binnen het werkgebied van
de ODRU is een risicoprofiel opgesteld en werd ingezet op preventieve handhaving door
vooraf informatie te verschaffen over de meest voorkomende overtredingen en de inzet
van een BOA. Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt dat er bij een adres een serieuze
overtreding is vastgesteld, waarbij ook een proces verbaal is opgesteld. Tevens is er op
een locatie 320 kilo vuurwerk onderschept in samenwerking met de politie.
In het gehele werkgebied van de ODRU zijn enkele proces-verbalen uitgedeeld. Door een
stevige aanwezigheid zijn op de tweede en derde verkoopdag nauwelijks nog
overtredingen geconstateerd.
Programmatisch Toezicht - G: 1702 uur, P: 178.
In 2020 worden de subpotten van MKB, Agrarisch, Industrie, Energie, Opleveringen,
Vuurwerk en Inventarisaties verdeeld over de verschillende projecten, gebaseerd op
waar de prioriteit ligt. Er is momenteel dus geen vaste verdeling over de subpotten.

Taakveld Milieu (ODRU)
17. Uitvoering milieucontroles – Geluidsmetingen
Omschrijving taak Naar aanleiding van een klacht of ter controle van een voorschrift voert de
– Wat doen we? Omgevingsdienst geluidsmetingen uit en toetst deze aan de relevante geluidsnormering.
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.
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Het doen van enkele geluidsmetingen bij specifieke geluidsklachten
Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
Monitorings- Aantal klachten geluid
indicatoren – Hoe - Aantal uitgevoerde geluidsmetingen
meten we dit?
Wie voert dit uit?

ODRU

Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie

Evaluatie en
bijsturing – Hoe is
dit gegaan en
moeten we
bijsturen?
Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Voorcalculatie: 120 uur
Nacalculatie: 154 uur.
Voor dit project is een meting uitgevoerd m.b.t. stemgeluid Maarsseveenseplassen.
Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden over Maarsseveenseplassen op het
gemeentehuis. Later in het jaar is tijd besteed aan geluidsmetingen bij twee locaties.
Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden over Maarsseveenseplassen op gemeentehuis.
120 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)
18. Klachten
Omschrijving taak Handhavingsverzoeken worden altijd opgepakt. Op grond van vaste jurisprudentie heeft
– Wat doen we? het bestuursorgaan in deze gevallen immers een beginselplicht tot handhaving.
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 VTHbeleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
Monitoringsindicatoren – Hoe
meten we dit?
Wie voert dit uit?

Klachten komen voort uit directe overlast binnen de leefomgeving van de inwoners van
de gemeente Stichtse Vecht. Daarom wordt aan klachten een hoge prioriteit gegeven.

Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Toezicht wordt uitgevoerd conform het gemeentelijke handhavingsbeleid

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

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Alle klachten, meldingen ongewoon voorval en handhavingsverzoeken worden opgepakt.

Aantal klachten
Aantal meldingen ongewoon voorval
Aantal handhavingsverzoeken
ODRU

Voorcalculatie: 730 uur
Nacalculatie: 884 uur
Aantal klachten: 115.
In 2019 zijn er in totaal 115 klachten behandeld. Er zijn dit jaar vier ongewone
voorvallen en vier verzoeken tot handhaving binnen gekomen. Het aantal
klachten is hoger dan normaal en de daarbij samenhangende urenbesteding is
dat ook.
In het begin van het jaar speelden er nog klachten uit 2018.
Een horecazaak heeft veel geluidsoverlast veroorzaakt en dit heeft tot een
handhaaftraject geleid met verschillende geluidsmetingen. Dit zelfde geld voor een
restaurant in Breukelen. Een voetbalvereniging heeft inzet gekost door geluid en
lichtoverlast. Hier hebben ook lichtmetingen plaats gevonden. Een
afvalverwerkingsbedrijf in Maarssen heeft ook geluidsoverlast veroorzaakt wat tot enkele
controlebezoeken heeft geleid.
Er zijn in totaal 13 telefonische meldingen geregistreerd waar wij niet bevoegd
zijn om handhavend tegen op te treden. Deze zijn meestal doorgezet naar de
gemeente of wij hebben de klagers doorverwezen naar andere organisaties.
710 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)
19. Strafrecht
Omschrijving taak De ODRU fungeert als BOA-coördinatiepunt t.b.v. strafrecht milieu/bouwen/RO. Hierbij is
– Wat doen we? het mogelijk om de toepassing van strafrecht te laten uitvoeren. Dit wordt gedaan
middels een proces-verbaal of een bestuurlijke strafbeschikking milieu. Er wordt binnen
de projectvoorstellen inzichtelijk gemaakt welke overtredingen strafrechtelijk worden
opgepakt.
Relatie VTHbeleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Welk(e) doel(en)
willen we
bereiken?
Monitoringsindicatoren – Hoe
meten we dit?
Wie voert dit uit?

n.v.t.

Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019

Toezicht wordt uitgevoerd conform het gemeentelijke handhavingsbeleid

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

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Het doel is om boa-capaciteit vrij te spelen om de inzet te garanderen. Door het
toepassen van strafrecht indien nodig, worden zware overtreders op gepaste wijze
aangepakt, zodat overtredingen met een groot risico voor de gezonde duurzame veilige
leefomgeving teniet worden gedaan.
Opleggen van strafrecht

ODRU

Voorcalculatie: 110 uur
Nacalculatie: 74 uur
Er zijn nieuwe BOA's opgeleid en er is een extra BOA voor asbest. Er zijn uren
besteed aan het opleiden, examineren en het indienen van de benodigde stukken
die nodig zijn om tot beëdigde en bevoegde Boa’s te komen. In het laatste
kwartaal zijn er 2 zaken geweest die strafrechtelijke opvolging behoeven. In
overleg met het Openbaar Ministerie en politie is besloten om deze zaken door
de politie af te laten ronden. Tijdens de vuurwerkverkoopdagen zijn 3 processen
verbaal uitgeschreven en is op ons verzoek 320 kg vuurwerk in beslag genomen
door de politie. Er is tevens door de politie uitvraag gedaan om Boa’s van de
ODRU een strafrechtelijk onderzoek te laten ondersteunen. De ODRU heeft
hiervoor 1 Boa ter beschikking gesteld. Er zijn veel stappen gemaakt om
strafrecht en de inzet van Boa’s verder binnen de organisatie te
professionaliseren. En waarborgen. De voorbereidende zaken in dit laatste
kwartaal zullen ervoor zorgen dat in 2020 strafrecht volledig kan worden
geïmplementeerd.
De aankondiging van de ingebruikname van de LHS assistent is kenbaar gemaakt.
In dit laatste kwartaal zijn de overgebleven bugs uit de applicatie gehaald en is er
een laatste test ronde geweest. In februari 2020 zal de LHS assistent volledig
worden ingezet.
110 uur gegarandeerd.

Taakveld Milieu (ODRU)
20. Inventarisaties
Omschrijving taak Gebiedsinventarisaties met aandacht voor milieu, bouwen, RO, brandveiligheid en water.
– Wat doen we? Tevens inventarisatie van leegstaande bedrijfspanden, te beginnen met administratieve
controle, en als daar aanleiding toe is een bedrijfsbezoek en fysieke controle.
Inventarisaties zijn noodzakelijk om het bedrijvenbestand op orde te houden. Ook
kunnen eventuele risico’s vroegtijdig worden gesignaleerd.
Relatie VTHWe vinden het belangrijk om een actueel overzicht te hebben bedrijvenbestand.
beleid – Wat
vinden we
belangrijk?
Doelstellingen Binnen de gemeente wordt een gebied geduid dat de ODRU onderzoekt op bedrijvigheid.
Welk(e) doel(en) Bestaande bedrijven worden geüpdatet, leegstaande panden worden bezocht en indien
willen we
er weer een bedrijf aanwezig is wordt dit bedrijf bezocht.
bereiken?
Monitoringsn.v.t.
indicatoren – Hoe
meten we dit?
Wie voert dit uit? ODRU
Hoe gaan we dit
doen?
Jaarverslag 2019
Evaluatie en
bijsturing – Hoe is
dit gegaan en
moeten we
bijsturen?

Urenraming 2020
– Wat gaan we in
het nieuwe jaar
doen?

Toezicht wordt uitgevoerd conform de toezichtstrategie
Voorcalculatie: 350 uur
Nacalculatie: 305 uur
De uren zijn ingezet voor het oppakken van de open eindjes van 2017 en het opstellen en
uitvoeren van een blindspotanalyse. Verder is een lijst met leegstaande panden (langer
dan twee jaar niet bezocht) geïnventariseerd en is tegenstrijdige informatie in het
bedrijfsinformatiesysteem uitgezocht en aangepast. De geïnventariseerde adressen
bestonden voornamelijk uit de milieucategorie 1 t/m2 van de branche detailhandel en
ambachtsbedrijven, automotive, bouw- en houtbedrijven, metaalelektro, industrie,
overig, gezondheidszorg, horeca, sport en recreatie, overig, opslag- en
transportbedrijven, woon- en kantoorverblijven en scholen. Voor een verdere toelichting
is er een projectevaluatie opgesteld.
Programmatisch Toezicht - G: 1702 uur, P: 178.
In 2020 worden de subpotten van MKB, Agrarisch, Industrie, Energie, Opleveringen,
Vuurwerk en Inventarisaties verdeeld over de verschillende projecten, gebaseerd op
waar de prioriteit ligt. Er is momenteel dus geen vaste verdeling over de subpotten.

