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Inleiding 
 
1. Inleiding 
 
Voor u ligt het Provinciaal uitvoeringsprogramma leefomgevingstaken (PUL) 2013 van de 
provincie Flevoland. Dit programma bevat uitvoeringstaken die door de Omgevingsdiensten 
Noordzeekanaalgebied (NZKG) en Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV) uitgevoerd worden in 
opdracht van de provincie Flevoland. 
Het is het eerste uitvoeringsprogramma van deze nieuwe diensten. 
 
Om binnen de betrekkelijk korte termijn tussen oprichting van de diensten en de daadwerkelijke 
start per januari 2013 van de diensten de uitvoering mogelijk te maken, is afgesproken dat de 
(gebruikelijke) programma’s leidend zijn voor het uitvoeringsprogramma van de diensten. 
Uiteraard is bij de opstelling van het programma rekening gehouden met de in een eerder 
stadium vastgestelde taken die over gaan naar de omgevingsdiensten met de daarbij behorende 
capaciteitsramingen.  
 
Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op uitvoering van alle vergunningverlenings- en 
handhavingstaken uitgevoerd door de OFGV en NZKG met uitzondering van de 
vergunningverlening op het gebied van de natuurwetgeving. Daarnaast is het PUL van toepassing 
op de vergunningverlening en handhaving op het vlak van wegen en vaarwegen (Verordening voor 
de fysieke leefomgeving Flevoland) voor zover het betreft de ontheffingen die opgaan in de 
omgevingsvergunning.  
 
De ambitie van het programma is afgestemd op het overgangsjaar waar de nieuwe organisaties 
van papier naar werkelijkheid vorm moeten krijgen. Daarmee wordt in dit programma dan ook 
rekening gehouden door de doelstellingen voor 2013 vooral praktisch en uitvoerbaar te houden.  
 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat een uitleg van de landelijke en toekomstige ontwikkelingen die in 2013 van 
invloed zijn op de taakuitvoering die wordt belegd bij de OFGV en NZKG of waarmee rekening 
gehouden dient te worden. In hoofdstuk 3 zijn de doelstellingen voor 2013 beschreven. In 
hoofdstuk 4 wordt het jaarprogramma OFGV 2013 gepresenteerd. Daarbij worden per taakveld de 
vergunningverleningstaken en de toezicht- en handhavingstaken beschreven. In hoofdstuk 5 staan 
de werkzaamheden voor NZKG beschreven. 
 
Bijlage 1 bevat een overzicht van werkzaamheden die door de OFGV in opdracht van de provincie 
worden uitgevoerd, maar die niet onder binnen hoofdstuk 4 vallen. 
In bijlage 2 staan de risicomodules voor de uitvoeringstaken handhaving. 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de geraamde uren, op basis van hoofdstuk 4 en bijlage 1. 
Tevens is de vergelijking gemaakt met de beschikbare uren bij de OFGV.  

 

 
 



 

Landelijke en toekomstige ontwikkelingen 
 

2. Landelijke en toekomstige ontwikkelingen 
 
Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 
Op 22 december 2012 treedt naar verwachting de Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland 2012 in werking. Het betreft een actualisatie van de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland (VFL), die overwegend bestaat uit wijzigingen van technische aard om de 
verordening up-to-date te maken. Een greep uit de doorgevoerde aanpassingen: 
• De hoofdstukken 9 (Wegen en vaarwegen), 10 (Ontgrondingen) en 11 (Bescherming 

landschap) zijn vernummerd tot hoofdstuk 7, 8 en 9. Hoofdstuk 10 is gereserveerd voor de 
Ecologische Hoofdstructuur. 

• Voor het reguleren van uitwegen is een combinatie van algemene regels met een stelsel van 
ontheffingen opgenomen. Het uitwegen op de provinciale stroomwegen, zoals Hoge Ring, 
Larserweg en Gooiseweg, verloopt altijd via het ontheffingenstelsel. 

• Toegevoegd als vrijstelling van de vergunningplicht op grond van de Ontgrondingenwet is het 
verwijderen van een bestaande natuurlijke of kunst grasmat. 

• De benodigde ontgrondingenvergunning voor het aanleggen van rioleringen en leidingen 
tussen 3 en 5 meter kan met een eenvoudige vergunningprocedure worden voorbereid. 

Als gevolg hiervan beschikt de OFGV na inwerkingtreding van deze verordening over een up-to-
date toetsingskader om haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving goed te kunnen uitvoeren.  
Na inwerkingtreding vervangt deze verordening de VFL. In dit PUL wordt regelmatig verwezen 
naar de nu nog geldende VFL.  
 
Wetsvoorstel VTH 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) bereidt een wetsvoorstel voor om de afspraken 
rond de RUD's vast te leggen (kwaliteitseisen, robuustheidseisen, samenwerking, regie en 
coördinatietaak provincies en gegevensuitwisseling). Het wetsvoorstel is begin september voor 
advies naar de Raad van State gezonden. Het streven is dat het wetsvoorstel VTH in 2015 in 
werking treedt.  
 
kwaliteitscriteria 
Het wetsvoorstel VTH behelst –voor zover bekend- een wijziging van hoofdstuk 5 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarin wordt onder andere een grondslag 
opgenomen voor een AMvB waarin de “kwaliteitscriteria 2.1” worden vastgelegd voor: 
• de uitoefening van bevoegdheden met betrekking tot de omgevingsvergunning (inclusief de 

aangehaakte toestemmingen) en de algemene regels op grond van hoofdstuk 8 van de Wet 
milieubeheer (het Activiteitenbesluit) en  

• handhaving van de Wabo en de in de Wabo genoemde wetten.  
Naast kwaliteitscriteria voor de uitoefening van de genoemde bevoegdheden worden bij AMvB 
ook eisen gesteld aan de bekwaamheid en deskundigheid van ambtenaren die bij die taken 
betrokken zijn. Verder worden regels gesteld over een strategische en programmatische 
uitoefening van de handhaving en over de afstemming van de uitoefening van 
handhavingsbevoegdheden tussen bestuursorganen en toezichthouders die belast zijn met de 
handhaving van de betrokken wetten en de instanties die belast zijn met de strafrechtelijke 
handhaving van die wetten (het OM en de politie). 
 
coördinatie handhaving 
Gedeputeerde Staten behouden de coördinerende taak ten aanzien van de uitvoering van de 
bestuursrechtelijke handhaving. Deze taak wordt verruimd met de coördinatie ten aanzien van 
de kwaliteit van de uitoefening van bevoegdheden met betrekking tot de omgevingsvergunning 
en met betrekking tot het Activiteitenbesluit. Eén van de coördinerende activiteiten van 
gedeputeerde staten bestaat uit het regelmatig voeren van overleg tussen de bestuursorganen 
die belast zijn met de handhaving en de uitoefening van bevoegdheden met betrekking tot de 
omgevingsvergunning en met betrekking tot het Activiteitenbesluit. Tegelijkertijd zal de 
coördinatie van taken die bij een RUD zijn ondergebracht niet meer primair op provinciaal 
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niveau plaatsvinden, maar op het niveau van de RUD. De coördinerende taak van de provincie zal 
dus – afgezien van de opstartperiode van de RUD’s – voor het merendeel betrekking hebben op de 
bij gemeenten en de provincie achterblijvende taken.  
 
AMvB Bodemenergie 
Het Besluit bodemenergiesystemen (ook wel AMvB Bodemenergie genoemd) is een 
uitvoeringsbesluit dat vijf bestaande besluiten, te weten het Activiteitenbesluit, Besluit lozen 
buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, Waterbesluit en Besluit omgevingsrecht wijzigt. Dit 
Besluit treedt 1 juli 2013 in werking en is voor de provincie van toepassing op de zeer grote 
bodemenergiesystemen (‘zelfstandige inrichting’) en open bodemenergiesystemen, ook wel 
Warmte koude opslag (WKO) genoemd.  
 
Wijziging Activiteitenbesluit 
In 2013 worden enkele wijzigingen van het Activiteitenbesluit verwacht. Zo zullen een aantal van 
de Publicatiereeksen Gevaarlijke Stoffen (PGS) worden geactualiseerd. Deze aanpassingen 
kunnen naar verwachting in de loop van 2013 in werking treden.  
 
In januari 2013 wordt naar verwachting de derde tranche van het Activiteitenbesluit van kracht. 
Daarin zullen meer complexe inrichtingen, zoals betoninrichtingen en kunststofinrichtingen, 
onder algemene regels komen te vallen. Daarnaast wordt het Besluit emissie-eisen middelgrote 
stookinstallaties (Bems) opgenomen in de derde tranche van het Activiteitenbesluit en de 
vergunningplicht voor het verstoken van bepaalde brandstoffen in een stookinstallatie 
opgeheven. Hierdoor vervalt onder andere de vergunningplicht voor houtgestookte 
stookinstallaties.  
 
Ook moet in januari 2013 de implementatie van de Richtlijn industriële emissies (RIE) in de 
Nederlandse wetgeving zijn voltooid. Nederland wil bij deze implementatie het huidige Besluit 
verbranden afvalstoffen, Besluit emissie eisen stookinstallaties A en het Oplosmiddelenbesluit 
integreren in het Activiteitenbesluit. RIE-installaties zijn volgens deze EU-richtlijn 
vergunningplichtig. De RIE kent meer vergunningplichtige categorieën dan de huidige  IPPC 
richtlijn. Wat het gevolg is voor het aantal van inrichtingen waarvoor de provincie Flevoland 
bevoegd gezag is voor alle WABO-onderdelen, is nog niet in beeld gebracht.  
 
In 2012 is het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestart met de voorbereidingen voor de 
vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit. In deze tranche wordt gekeken 
naar uitbreiding van het Activiteitenbesluit met de volgende bedrijfstakken en activiteiten: 

• Ziekenhuizen en overige laboratoria  
• Gieterijen  
• Spoorwegemplacementen  
• Defensie-inrichtingen  
• Monovergisting van mest  
• Lozingen vanuit RWZI's op het oppervlaktewater 

Daarnaast wordt bekeken of het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht 
(NeR) kan worden ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Afdeling 2.3 van het 
Activiteitenbesluit (algemene luchtvoorschriften) gaat dan bij inrichtingen type C voor alle 
activiteiten gelden. De vierde tranche treedt naar verwachting op 1 juli 2014 in werking. 

 
Wijzigingsbesluit landbouwactiviteiten 
Ook treedt naar verwachting het wijzigingsbesluit landbouwactiviteiten in werking op 1 januari 
2013. Het gaat daarbij om activiteiten die voor deze wijziging zijn geregeld in het Besluit 
landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins milieubeheer, het 
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het Lozingenbesluit bodembescherming. Daarnaast 
zijn er een aantal zaken in het ontwerpbesluit opgenomen die op dit moment in vergunningen 
voor intensieve veehouderijen geregeld worden, zoals: 

• de beoordeling van op grond van de Wet ammoniak en veehouderij,  
• de beoordeling op grond van de Wet geurhinder en veehouderij,  
• de beoordeling van de gevolgen van fijn stof,  
• voorschriften voor huisvestingssystemen, en  
• voorschriften voor het reinigen en ontsmetten van veewagens. 
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Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij wordt niet in deze wijziging opgenomen. 
Dit besluit zal naast het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit kan van invloed zijn op 
enkele bedrijven waar de provincie Flevoland toezicht houdt. 

 
Wijziging Vuurwerkbesluit  
De regels voor vuurwerk zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit en in de Regeling bedrijfsmatig 
tot ontbranding brengen van vuurwerk. Het Vuurwerkbesluit is per 1 juli 2012 gewijzigd naar 
aanleiding van de evaluatie van het Vuurwerkbesluit dat in 2007/2008 is uitgevoerd. Het 
wijzigingsbesluit bevat ook twee wijzigingen die het Besluit omgevingsrecht en het 
Activiteitenbesluit raken. De belangrijkste wijziging zijn : 
  

• Verplicht elektronisch indienen van de aanvraag ;  
• Verhogen meldingsgrens voor opslag tot 10.000 kg;  
• Verhogen meldingsgrens voor ontbranden consumentenvuurwerk tot 200 kg en 

pyrotechnische artikelen voor theatergebruik naar 20 kg;  
• Opnemen algemene bepalingen voor ontbrandingen in de regeling bedrijfsmatig tot 

ontbranding brengen van vuurwerk;  
• Vergroten van de veiligheidsafstanden van vuurwerk met een kaliber tot en met 1 inch 

naar   40 meter;  
• Verlenen toepassingsvergunningen door de Minister van I&M;  
• Verhogen van de verkoophoeveelheid van 10 kg naar 25 kg; 
• Verhogen van de hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte van 250 naar 500 kg;  
• Toestaan tweede bufferbewaarplaats ; 
• Extra bepalingen om de strafrechtelijke vervolging van de handel van illegaal, gevaarlijk 

vuurwerk te verbeteren.  
 
Nieuwe Natuurwet  
De beoogde nieuwe Natuurwet zou de opvolger worden van de Flora- en faunawet, de 
Natuurbeschermingswet en de Boswet. Deze wetten zijn ingewikkeld en ontoegankelijk doordat 
ze meerdere keren zijn aangepast om aan de internationale verplichtingen te voldoen. Op 19 
oktober 2012 is het wetsvoorstel behandeld in de vaste Kamercommissie. De wet is 
controversieel verklaard. Hoewel er langere tijd wordt geanticipeerd op de komst van deze 
nieuwe wet is de verwachting dat er in 2013 nog op basis van de oude wetgeving zal worden 
gehandhaafd.  
 
Uitvoering Convenant ‘Nalevingstrategie Natuurwetgeving’ en verdere decentralisatie van 
groene taken naar de provincie.   
Op 1 juli 2008 sloten de ministeries van LNV en Financiën, het IPO, het OM en de Raad van 
Hoofdcommissarissen van politie het convenant ‘Nalevingstrategie Natuurwetgeving’. Daarin 
spraken partijen af dat zij bij de uitvoering en handhaving van de Boswet, de Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 handelen conform de Nalevingstrategie Natuurwetgeving en 
de daarin opgenomen maatregelen zullen uitvoeren.  
 
Uit het convenant komt naar voren dat de provincies de regie voeren ter zake programmatisch 
uitgevoerde groene handhaving binnen hun provincie. De Provincie Flevoland is verantwoordelijk 
voor het invoeren van programmatisch handhaven in Natura 2000-gebieden en voor specifieke 
nalevingsproblemen in het vrije veld, zoals wildstroperij en roofvogelvervolging. De vanuit de 
Provincie Flevoland aangestuurde toezichthouders en daartoe aangestelde regisseur werken 
samen met gemeenten, Rijksdiensten, Politiediensten en de terreinbeherende organisaties. Voor 
Flevoland speelt hier met name het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied 
waarbinnen de Provincie Flevoland samenwerkingsafspraken met de verschillende  partners 
bestuurlijk wil verankeren in uitvoeringsconvenanten. De convenanten zijn medio januari 2013 
gereed. 
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Nieuwe Omgevingswet  
De minister van I&M wil één omgevingswet. Het doel van deze ambitie is: integraler beleid, 
soepeler procedures, betrokkenheid marktpartijen en bestuurlijk meer speelruimte. Het gaat dus 
ook over beleidsvorming, werkwijzen, hoe we met onze partners omgaan en bestuurscultuur. 
Waar omgevingsrecht eerder altijd vanuit sectoren is ontwikkeld, wordt nu het omgevingsrecht 
integraal ontworpen. Vijftien bestaande wetten worden geheel geïntegreerd in de 
Omgevingswet; van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de 
Omgevingswet; twee wetten worden ingetrokken. De Omgevingswet biedt straks hét integrale 
wettelijke kader voor beheer en ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet 
wordt in 2018 verwacht. De Omgevingsdienst zal zich op deze nieuwe wet moeten voorbereiden.  
 
Bestuurlijke Strafbeschikking  
In 2012 kregen de provincies de mogelijkheid om gebruik te maken van de Bestuurlijke 
Strafbeschikking. Het doel hiervan was om het bestuur een (strafrechtelijk) instrument te bieden 
om lik-op-stuk toe te voegen aan de handhavingsinstrumenten naast last onder dwangsom, 
bestuursdwang en gedogen. De directeur van de OFGV is vanaf 1 januari 2013 bevoegd deze 
bekeuringen uit te vaardigen. Ten tijde van het schrijven van het PUL wordt er een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Faunabeheer Flevoland en de Vereniging 
Natuurmonumenten. Middels deze overeenkomst kunnen de Boa's van Faunabeheer en 
Natuurmonumenten ook BsB opmaken, welke worden afgehandeld door de directeur van de 
OFGV. De afhandeling van de bekeuringen verloopt via het Centraal Justitieel Incasso Bureau 
(CJIB).  
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Doelstellingen VTH 2013 
 
3.   Doelstellingen VTH 2013 
 
In dit hoofdstuk wordt per wettelijke taak aangegeven welke activiteiten en projecten de OFGV  
uitvoert in 2013 op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving. Het is van belang 
inzicht te krijgen vanuit welke doelen de activiteiten en projecten die genoemd zijn in dit PUL 
worden uitgevoerd. De doelstellingen van vergunningverlening komen voort uit de voormalige 
afdeling VTH, landelijke ontwikkelingen en de beleidscyclus van de provincie. De doelstellingen 
van toezicht en handhaving komen voort uit de doelstellingen die opgenomen zijn in de Nota 
Toezicht en Handhaving, het resultaat van de jaarlijkse risicoanalyse, de tussentijdse evaluatie 
van 2012 en landelijke ontwikkelingen. Daarbij geldt dat voor de doelstellingen uit de Nota 
Toezicht en Handhaving jaarlijks wordt bepaald op welke wijze en in welke mate met de 
uitvoering van toezicht een bijdrage wordt geleverd aan deze doelstellingen.   
 
3.1 Doelstellingen Vergunningverlening 
 
Zoals al aangegeven komen de doelstellingen van vergunningverlening voort uit landelijke 
ontwikkelingen en de beleidscyclus van de provincie. Een aantal doelstellingen is meerjarig en 
zal daardoor jaarlijks terugkomen. 
 
3.1.1 Het traject van termijnbewaking wordt verder doorgezet   
Het bewaken van de realisatie van wettelijke termijnen blijft een jaarlijks aandachtspunt. De 
provincie heeft als doelstelling in het kwaliteitshandvest opgenomen dat alle 
vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijn of een termijn overeengekomen met de 
aanvrager gerealiseerd dienen te worden. Doelstelling is 100% tenzij er echt zwaarwegende 
redenen zijn om af te wijken.  
 
Het belang om tijdig te beschikken is groot. Bedrijven gaan er in hun planning van uit dat de 
termijnen die zijn afgesproken met het bevoegde gezag ook worden gehaald. Bij het niet halen 
van de termijnen is er naast de dwangsom ook nog de mogelijkheid om de schade die men 
oploopt op de overheid te verhalen. In onderstaande grafiek is aangegeven in hoeverre de 
afgelopen jaren de afhandeling van vergunningaanvragen binnen de termijnen zijn gerealiseerd. 
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M.i.v. 1 oktober 2010 is de Wabo van toepassing en worden er alleen nog maar Wabo-vergunningen verleend en Wabo-
adviezen/vvgd aan de gemeenten afgegeven.  Wm-vergunningen en meldingen is daarmee komen te vervallen. 
M.b.t. het percentage Wabo-advies/vvgb wordt opgemerkt dat hierbij geen rekening is gehouden met mogelijke 
termijnverlengingen die door gemeenten, al dan niet op verzoek van de provincie, zijn doorgevoerd. Op dit punt 
ontbreekt namelijk de informatie. 
 
3.1.2.  Veranderingen uitvoering wettelijke taken; nieuwe  kennis vergaren en uitvoeren  
De overgang van de werkzaamheden naar de OFGV maakt dat er nog meer wordt gefocused op 
aandacht voor het op een goede wijze open houden van de winkel qua uitvoeringstaken. 
Landelijk is in 2013 weer een aantal ontwikkelingen te verwachten die onze aandacht vragen. De 
belangrijkste veranderingen zijn die met betrekking tot 3e tranche Activiteitenbesluit, AMvB 
Bodemenergie per 1 juli, het Wijzigingsbesluit Landbouwactiviteiten en de wijziging van het 
Vuurwerkbesluit. Vanuit I&M gaan de voorbereidingen voor een nieuwe  Omgevingswet in volle 
gang door. Doelstelling is om de nieuwe materie eigen te maken (kennis) en op juiste wijze te 
implementeren en uit te voeren. Hiervoor is tijd gereserveerd.  
 
 

3.2  Doelstellingen Toezicht en Handhaving 
 
Voor toezicht en handhaving wordt jaarlijks bepaald op welke wijze en in welke mate wordt 
bijgedragen aan de doelstellingen uit de Nota Toezicht en Handhaving. De bijdrage per 
doelstelling kan jaarlijkse wijzigen. Het zou kunnen zijn dat er in een jaar geen extra inzet nodig 
is op de verbetering van de tijdige afhandeling van klachten omdat het niveau hiervoor adequaat 
is. Het kan ook zo zijn dat er juist extra toezicht nodig is op het verbeteren van de naleving in 
een bepaald taakveld omdat dit uit de risicoanalyse en bestuursrechtelijke optredens is 
gebleken. Omdat 2013 een overgangsjaar is wordt daar bij het opstellen van doelstellingen voor 
2013 rekening mee gehouden. De doelstellingen van 2012 worden daarom voor een deel 
gecontinueerd. Gedurende het jaar zal de overgang naar de nieuwe dienst, het werken in een 
nieuwe omgeving en het opnieuw organiseren van de werkzaamheden uit moeten wijzen in 
hoeverre deze van invloed zijn op het behalen van deze doelstellingen. 
 
Om op een goede manier inzicht te krijgen op welke wijze aan de doelstellingen wordt 
bijgedragen, worden de doelstellingen uit de Nota Toezicht en Handhaving eerst weergegeven en 
wordt per doelstelling de bijdrage voor 2013 weergegeven in de vorm van subdoelen. Deze 
subdoelen zijn gebaseerd op de doelstellingen van 2012, de uitkomsten van de uitgevoerde 
risicoanalyse en de lokale en landelijke prioriteiten. Op basis van de subdoelen zijn activiteiten 
in het PUL opgenomen om de benodigde bijdrage hieraan te kunnen leveren. Door middel van 
diverse gegevens, waaronder de indicatoren uit de Nota Toezicht en Handhaving, wordt de 
voortgang van de doelstellingen gemonitord en geëvalueerd. In sommige van de doelstellingen 
kan overlap zitten. Dit komt omdat zij op verschillende wijze betrekking kunnen hebben op de 
doelstellingen uit de Nota.  
 
De doelen uit de Nota Toezicht en Handhaving zijn: 
 

1. Toezicht en handhaving vinden plaats zoals is afgesproken en vastgelegd in het 
Uitvoeringsprogramma en provinciaal beleid; 

2. Toezicht en handhaving richten zich op het verbeteren van de naleving van regelgeving 
waar dat nodig is. Dit doen wij zacht waar dat kan en hard waar dat moet; 

3. Toezicht en handhaving vinden risicogericht plaats en daarbij wordt jaarlijks een bijdrage 
geleverd aan de landelijke en lokale prioriteiten1 waar de provincie een wettelijke taak in 
heeft; 

4. Klachten van burgers en bedrijven worden tijdig afgehandeld;  
5. De samenwerking met partners wordt waar dat kan opgezocht. De Provincie neemt zo 

nodig het initiatief2; 

                                                      
 
 
1 Deze werden jaarlijks door Landelijk Overleg Milieu (LOM) vastgesteld en lokaal door Bestuurlijk Omgevings Overleg 
(BOO). Vanaf 2012 zal dit door een nieuw landelijk overlegorgaan van de RUD’s worden bepaald. Dit is nog niet gebeurt 
en de doelstellingen van 2012 zijn dan ook voor 2013 overgenomen door de Inspectie Leefomgeving en Transport. 
2 Dit doen wij in de toezichtketens waar wij deel van uitmaken maar ook op aangrenzende gebieden zoals de Randmeren. 
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6. De Provincie Flevoland heeft de regie en de uitvoeringscoördinatie in toezicht op natuur en 
landschapswaarden  in de provincie en langs de provinciegrenzen. 

 
De afgeleide subdoelen voor 2013 zijn: 
 

1.1 In 2013 wordt binnen de OFGV gerichte inzet gepleegd om te komen tot een goede 
verantwoording van de door provincie overgedragen capaciteit en de uitvoering (volgens 
provinciaal beleid) van de in het PUL geprogrammeerde overgedragen taken.   

2.1 In 2013 plegen wij gerichte inzet op verbetering van de naleving van regelgeving bij: 
 1: Bedrijven die in de risicoanalyse het slechtst scoorde op het onderdeel naleving;  
 2: Handelingen met asbest bij afvalscheidingstations; 
 3: Het vrijkomen, transport en de toepassing van grondstromen; 
 4: Het uitvoeren van ontgrondingen; 
 5: De jaarrapportages van de Warmte koude opslag installaties.  

 Dit doen wij door onder andere gebruik te maken van voorlichting, samenwerking met 
(keten)partners en waar nodig stringente handhaving. 

3.1 In 2013 wordt een bijdrage geleverd aan de landelijke prioriteiten asbest. Dit doen wij 
door daar gerichte (keten)controles en transportcontroles op uit te voeren.  

3.2 In 2013 wordt aan de landelijke prioriteit natuur een bijdrage geleverd. Dit doen wij 
door het verder ontwikkelen van de regierol van de provincie Flevoland bij het 
efficiënter inrichten en opzetten van de samenwerking van de groene handhaving als 
bedoeld in het Convenant ‘Nalevingstrategie Natuurwetgeving’  

3.3 In 2013 wil de provincie, via de OFGV, een aanjagersrol vervullen in de aanpak van 
misstanden bij het vrijkomen, transport en de toepassing van bodem en grondstromen. 
Dit doen wij door op deze landelijke prioriteit gerichte (gezamenlijke) controles uit te 
voeren. Daarnaast betrekken en informeren wij ketenpartners bij misstanden. 

3.4 In 2013 vinden als vast onderdeel van toezicht bij diverse taakvelden bemonsteringen en 
metingen plaats. Dit ter verificatie van gestelde normen en van gestelde 
doelvoorschriften. Op geconstateerde overtredingen vindt handhaving plaats. 

3.5 In 2013 belonen wij goed nalevende vergunninghouders. Daartoe houden wij minder 
toezicht bij bedrijven met een laag risico, enkele WKO-installaties en goed nalevende 
bezigers van vuurwerk bij kleine vuurwerkevenementen. 

4.1 We streven, net als in 2012 naar een afhandeling van 80% van de klachten in één dag, 
15% binnen één week en 5% in één maand. 3 

5.1  In 2013 wordt actief samengewerkt met zowel landelijke als lokale partners. Dit doen wij 
bij het toezicht op de omgevingsvergunningen, de Natura 2000-gebieden, de 
zwemstranden, het invoeren en organiseren van de Bestuurlijke Strafbeschikking, 
afvaltransportcontroles, op het gebied van asbest, afvalwater en bij bodem en 
grondstromen. 

6.1 Deze doelstelling sluit geheel aan bij 3.2.  
 
 
 
 

                                                      
3 Onder afhandeling wordt verstaan dat de melder van de klacht binnen de gestelde percentages een terugmelding krijgt 
wat er met de klacht is gebeurd en welke stappen de OFGV onderneemt. Aan het oplossen van de klacht is geen tijd 
gekoppeld omdat dit van vele factoren afhankelijk is en sommige klachten niet op te lossen zijn omdat aan wettelijke 
eisen wordt voldaan. 
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Jaarprogramma OFGV 2013 
 

4.  Jaarprogramma OFGV 2013 
 
Vergunningverlening en handhaving zijn belangrijke provinciale instrumenten voor het (mede) 
invulling geven aan het coalitieakkoord, de omgevingsdoelen en de doelstellingen uit de Nota 
Toezicht en Handhaving. De taken worden uitgevoerd in medebewind of als autonome taak. De 
provinciale doelen en taken (in totaal 19) zijn per wet/item uitgewerkt in dit hoofdstuk. Een 
deel van de taken is verwoord in de bijlagen. Daarnaast zal voor enkele taakvelden een nog 
gespecificeerde opgave worden opgesteld door de OFGV om te voorkomen dat specifieke 
projecten bij met naam genoemde bedrijven of locaties al bij betreffende partijen bekend zijn 
voordat deze kunnen worden uitgevoerd.  
 
Par. 4.1: Regie- en uitvoeringscoördinatie handhaving groene wetten  
Par. 4.2: Boswet  
Par. 4.3: Flora- en faunawet 
Par. 4.4: Natuurbeschermingswet 
Par. 4.5: Ontgrondingenwet 
Par. 4.6:  VFL: gebruik openbare weg en bebording buitengebied 
Par. 4.7:  Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden  
Par. 4.8: Grondwater en Warmte koude opslag 
Par. 4.9: Wet bodembescherming / bodemsaneringen 
Par. 4.10: Wabo-inrichtingen 
Par. 4.11: Wet milieubeheer; Ketengericht werken 
Par. 4.12: Wet milieubeheer; Vuurwerkbesluit  
Par. 4.13: Wet milieubeheer; BRZO 
Par. 4.14: Wet geluidhinder 
Par. 4.15: Wet Luchtvaart 
Par. 4.16: Stiltegebieden 
Par. 4.17: Opsporing 
Par. 4.18: Milieuklachten & calamiteiten 
Par. 4.19: Beleidsadvies & kwaliteitsregie 
 
De uitvoering van deze wet- en regelgeving vindt plaats binnen de wettelijk gestelde kaders en 
op basis van landelijk en provinciaal uitvoeringsbeleid. Elke taak is, voor zover van toepassing, 
opgedeeld in een vergunningen- en een handhavingsdeel.  
 
Daarbij worden behandeld: 
- Uitleg over de taken voor Vergunningverlening; 
- Uitleg over de taken voor Toezicht en Handhaving; 
- Activiteiten en urenbesteding 2013. 
 
Voor het programmeren van toezicht wordt onderscheid gemaakt in de diverse vormen van 
toezicht. Deze zijn in de Toezichtstrategie van de provincie Flevoland benoemd. De terminologie 
in dit PUL sluit daar zoveel mogelijk op aan. 
 
Ook wordt in elk taakveld benoemd met welke partijen wordt samengewerkt en welke 
activiteiten in 2013 door de OFGV worden uitgevoerd om de naleving extra te bevorderen en 
daarmee overtredingen te voorkomen. Dit zijn extra activiteiten die naast of tijdens het toezicht 
worden uitgevoerd. Toezicht is een activiteit die bedoeld is om de naleving van regels 
controleren en te bewerkstelligen. De extra genoemde activiteiten moeten een extra impuls 
geven om bij enkele taakvelden overtredingen in de toekomst te voorkomen of slecht 
naleefgedrag te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn voorlichting over wetgeving, het zoeken 
van publiciteit (preventief of repressief) of een stringentere handhaving. Met behulp van deze 
instrumenten wordt getracht de naleving te verbeteren op die gebieden waar dat extra nodig is. 
Daarbij wordt wel opgemerkt dat de verbetering van de naleving een proces is wat de OFGV 
namens de provincie enkel kan stimuleren of door middel van bestuursrechtelijke maatregelen 
kan afdwingen. De uiteindelijke verandering in gedrag dient bij de gecontroleerde zelf plaats te 

 11



vinden. Als laatste wordt, waar mogelijk, benoemd welke uren worden vrijgemaakt voor 
onverwacht toezicht of in het kader van bestuursrechtelijk optreden.  
 
 

4.1 Regie en uitvoeringscoördinatie handhaving groene wetten 
 
 
Vergunningverlening 
Is bij de specifieke beschrijving van deze taak niet van toepassing. Wel bestaat er een 
afhankelijkheidsrelatie. Handhaving en daardoor ook de regie op de handhaving, acteert 
regelmatig binnen het door vergunningverlening gemaakte kader. Bij de groene handhaving ligt 
het accent op de strafrechtelijke handhaving. Het controleren op voorwaarden voortvloeiend uit 
vergunningen is echter bij de totstandkoming van de Beheerplannen voor de Natura 2000-
gebieden steeds meer van toepassing. In het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied 
is daardoor ook coördinatie gewenst bij de totstandkoming, inspraak en verspreiding van deze 
vergunningen van en bij de verschillende provincies die in dit gebied als bevoegd gezag 
optreden. Deze taak wordt bij de uitvoering van de regie op de handhaving meegenomen. 
 
Handhaving  
Op 1 juli 2008 is de landelijke nalevingstrategie Natuurwetten vastgesteld. In de 
nalevingstrategie is beschreven dat de provincie de regie heeft op de uitvoering van de 
Natuurwetten. Het toezicht en de handhaving binnen het IJsselmeergebied op basis van het 
beheerplan vraagt nadrukkelijk om samenwerking. Vanwege de centrale ligging heeft de 
provincie Flevoland hier de regie. Deze taak wordt ingebracht bij de OFGV. De OFGV onderhoudt 
namens de provincie Flevoland een duurzame samenwerkingsstructuur. Op basis van het 
Beheerplan Natura 2000 van het IJsselmeergebied wordt de kwaliteit van de handhaving van de 
individuele partijen hierdoor versterkt, evenals die van de samenwerkende partijen onderling.  
 
Activiteiten 2013 
Om de regievoering op de naleefstrategie van de Natuurwetgeving op professionele wijze te organiseren Is  
In 2011-2012 het Prisma project ‘Afgestemde provinciale regievoering op de groene handhaving’ opgestart 
waaraan de provincie Flevoland heeft deelgenomen. Het rapport geeft inzicht in wat op dit moment als basis 
regie-inspanning zou kunnen worden beschouwd. Het geeft zicht op specifieke werkwijzen die ook elders zouden 
kunnen worden benut en zicht op de provinciale inspanningen tot nu toe, gespiegeld aan de gemaakte afspraken. 
  
Uit het rapport volgen een aantal aanbevelingen: 

- De provinciale regietaak op het gebied van de naleefstrategie natuurwetgeving moet verder 
worden geprofessionaliseerd, en  

- Werk een gezamenlijk interprovinciaal programma uit teneinde binnen de convenantperiode 
sturing te geven aan een gezamenlijke inspanning voor het realiseren van een adequate 
naleefstrategie. 

Het aanpassen en opnieuw laten vaststellen van een Nalevingsstrategie Natuurwetgeving (bijlage van het 
convenant) op basis van de nieuwe natuurwet sluit aan bij deze aanbevelingen. In een hernieuwd convenant 
kunnen nieuwe landelijke prioriteiten, de regierol en een gezamenlijke aanpak worden geformuleerd. Vanuit de 
OFGV wordt meegedacht aan deze verdergaande professionalisering in een landelijk project. 
 
Het project houdt voor 2013 de volgende taken in:  

- 10 vergaderingen van het Ipo Regieplatform Groene Handhaving 
- Voortgangsrapportage en evaluatie implementatie basisniveau in de verschillende provincies 
- Voorbereiding en afsluiting overeenkomst tussen IPO en landelijke partners over invoering 

basisniveau  
 
Naleving Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied: 
Het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied is eind 2012 gereed. Hierdoor kan in 2013 programmatisch 
uitvoering worden gegeven aan de gezamenlijke prioriteiten die in de Handhavinguitvoeringsprogramma’s worden 
genoemd. De verschillende bevoegde gezagen stemmen af in daarvoor opgerichte platforms onder regie van de 
provincie Flevoland. De in het IJsselmeergebied gestationeerde toezichthouders van de OFGV vervullen in hun 
werkgebied eveneens een coördinerende rol tussen de toezichthouders op uitvoerend niveau. (1350 uur)  
 
 
Actieve samenwerking met: 
Provincies Flevoland, Noord–Holland, Friesland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. 
nVwa 
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RWS 
Nationale politie eenheden Noord-Nederland, Flevoland-Utrecht, Oost-Nederland en de Landelijke Eenheid. 
Terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Fryske Gea etc. 
  
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
n.v.t. 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 
n.v.t. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
 
Urenbesteding 2013 
Totaal: 1350 uur 
 

 
4.2 Boswet 
 
Handhaving 
De Wet reguleert het kappen van bomen en de Provincie heeft hierin een taak buiten de 
bebouwde kom. Het dunnen van bos of kappen van kleine bossen is vrij, voor andere situaties 
geldt een meldingsplicht of een verbod. Bij een meldingsplicht is er sprake van een compensatie- 
of herplantplicht tenzij hiervoor ontheffing is verleend. De Boswet schrijft voor dat, na het doen 
van een kapmelding, binnen 1 jaar de gemelde velling uitgevoerd moet worden. Vervolgens 
bestaat de verplichting om 3 jaar na de velling de locatie te herbeplanten. Soms slaan geplante 
bomen niet aan. Na de opnieuw gestelde termijn wordt zo spoedig mogelijk een hercontrole 
uitgevoerd zodat alsnog aan de herplantverplichting kan worden voldaan. Overtreders van de 
melding- en de herplantplicht begaan een delict op grond van de Wet economische delicten. Van 
de groene handhavers wordt naast advisering, toezicht op de uitvoering gevraagd, waarbij de 
uitvoering zowel bestaat uit het feitelijk herplanten als op het aanslaan van de herplant. De 
controle op de naleving wordt uitgevoerd door surveillances en controle op de ingekomen 
kapmeldingen. Geconstateerde illegale vellingen worden veelal strafrechtelijk aangepakt, 
vanwege onomkeerbare situatie waarbij alsnog een herplantverplichting wordt opgelegd.  
 
Activiteiten 2013 

• Preventief toezicht op de naleving van de Boswet; 
• Toetsen kapmelding en controle herplantverplichting.  
      (250 uur) 

 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 
Uren voor de afhandeling van meldingen, processen-verbaal en calamiteiten (onder milieuklachten). (50 uur) 
 
Actieve samenwerking met: 
n.v.t. 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
n.v.t. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
 
Urenbesteding 2013 
Totaal: 300 uur 
 

 
4.3 Flora- en faunawet 
 
 
Handhaving 
De Flora- en faunawet heeft als doel de bescherming van in het wild levende dieren en planten. 
De provincie is bevoegd voor het onderdeel beheer en schadebestrijding. De OFGV moet namens 
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de provincie toezien (controleren) op de naleving van besluiten op basis van de Flora- en 
faunawet. Op het gebied van strafrecht wordt door de groene handhavers toegezien op de 
naleving van de gehele Flora- en faunawet. Hieronder vallen bepalingen zoals het toebrengen 
van schade aan de natuur en stroperij. 
 
Activiteiten 2013 
Het werkgebied van de groene handhavers ligt buiten. De groene handhavers moeten daarom zichtbaar in hun 
werkgebied aanwezig zijn. Dit houdt in dat zij actief surveilleren. Voor het toezicht en handhaving van de Flora- 
en faunawet zijn per groene handhaver circa 2* dagen per week gereserveerd. Daarnaast worden tevens nieuw af 
te geven ontheffingen getoetst op handhaafbaarheid. 
 
Controle in het vrije veld (2221 uur) 
 
Tijdens de surveillance wordt tevens gelet op andere wetgeving. In de praktijk is monitoring van de uren per 
bestede wettelijke taak voor Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet niet goed mogelijk. Dit heeft alles te 
maken met het feit dat tijdens een surveillance verschillende activiteiten, evenementen en calamiteiten 
plaatsvinden. Daarom is er voor gekozen dat de groene handhavers zichtbaar aanwezig moeten zijn in hun 
werkgebied. De uren worden in gelijke mate verdeeld over de prioriteiten. 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van strafrechtelijk optreden. 
Controles naar aanleiding van meldingen en calamiteiten (uren onder milieuklachten). 
 
Actieve samenwerking met: 
Randmerenconvenant met Politie, Stichting Faunabeheer, SBB en RWS. 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
Centraal in het handelen van de toezichthouders staat in eerste instantie niet zozeer het ‘bestraffen’, maar veel 
meer gedragsbeïnvloeding gericht op het realiseren van de doelstellingen. Dit betekent dan ook dat 
communicatie een belangrijk onderdeel is van de strategie om naleving te verbeteren. Uiteraard wordt indien 
nodig ook het repressief handhaven ingezet. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t.  
 
Urenbesteding 2013 
2221 uur 
 
 

4.4 Natuurbeschermingswet 
 
 
Handhaving 
De groene handhavers controleren tijdens hun surveillance in het IJsselmeergebied in het kader 
van de Natuurbeschermingswetgeving. Daarbij wordt gelet op de maatregelen die zijn 
opgenomen in de beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden waarbij op basis van een 
convenant het Noord-Hollandse deel en het deel van Utrecht wordt meegenomen. De 
convenantanten lopen van 2013 tot 2018. Gestelde maatregelen zijn bijvoorbeeld het toezicht op 
het verbod op kitesurfen of activiteiten die schade aan de instandhoudingdoelstellingen van een 
gebied kunnen veroorzaken. Op de Natuurbeschermingswet wordt zowel bestuursrechtelijk als 
strafrechtelijk opgetreden. Daarnaast worden tevens nieuw af te geven vergunningen getoetst op 
handhaafbaarheid. In het kader van de milieuparagraaf uit het Randmeren Convenant zijn 
afspraken gemaakt met de politie over samen surveilleren. Dit om oog- en oorfunctie te 
versterken.  
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Activiteiten 2013 
Ambitie doel: Bescherming van (de natuurwaarden in) het Natura 2000 IJsselmeergebied 
Toezicht en handhaving draagt bij aan het voorkomen van significante verstoring van de kwalificerende 
vogelsoorten van het IJsselmeergebied, door het toezien op de gedragscode IJsselmeergebied, door het 
controleren van vergunningvoorschriften en/of door het controleren van voorschriften in het beheerplan. 
 
Prestatie doel: Op alle activiteiten die een significant effect hebben (Zie risicomodule beheerplan) wordt actief 
toezicht gehouden. Actief toezicht betekent in dit geval dat wekelijks toezicht wordt gehouden, zodat 
ongewenste effecten tijdig worden tegen gegaan.  
 
Prestatie doel: Iedere vergunning wordt periodiek gecontroleerd 
Afhankelijk van het soort vergunning (tijdelijk of permanent) is dit op het meest actuele moment danwel 
jaarlijks. 
 
Prestatie doel: Iedere week wordt het gehele gebied bezocht 
 
Prestatie doel: Eenduidige nalevingstrategie in het IJsselmeergebied 
Voor bezoekers, recreanten en passanten van het Natura 2000 IJsselmeergebied mag geen gevoel van willekeur 
ontstaan. Door gezamenlijk en eenduidig op te treden wordt het gebied als ‘geheel’ benadrukt. De eenduidige 
strategie zal voor december 2012 opgesteld worden. Over de top 10 van de prioriteiten wordt tussen de 
handhavingorganisaties afspraken gemaakt met betrekking tot de sanctiestrategie. Het Boa registratiesysteem 
wordt als middel ingezet. De link met het doel ‘Uniforme uitstraling binnen het Natura 2000 gebied’, wordt ook 
gelegd door de regels en het sanctiebeleid uniform te verspreiden / mensen uniform hierover te informeren.  
 
Prestatie doel: Bijstelling en nadere specificeren doelen 
In de jaren 2013 en 2014 wordt gemonitord om te bepalen wat het naleefgedrag is. In het Hup 2015 worden 
specifiekere doelen opgenomen om het naleefgedrag te vergroten. 
 
Voor het toezicht en handhaving van de Natuurbeschermingswet zijn per groene handhaver circa 2 * dagen per 
week gereserveerd. Daarbij wordt ook toezicht gehouden op een drietal locaties waarbij zand wordt gewonnen of 
vaargeulen worden verbreedt waarvoor een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer is afgegeven. 
 
Controle in het vrije veld (2471 uur) 
 
* Tijdens de surveillance wordt tevens gelet op andere wetgeving. In de praktijk is monitoring van de uren per 
bestede wettelijke taak voor Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet nog niet goed mogelijk. Dit heeft 
alles te maken met het feit dat tijdens een surveillance verschillende activiteiten, evenementen en calamiteiten 
plaatsvinden. Daarom is er voor gekozen dat de groene handhavers zichtbaar aanwezig moeten zijn in hun 
werkgebied. Het monitoren is daarom tevens opgenomen als prestatie doel. 
 
De samenwerking met andere partners waaronder de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en 
Rijkswaterstaat op de Randmeren en het Markermeer en IJsselmeer wordt versterkt in het kader van het 
Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied (uren in regietaak).  
 
Het toetsen van vergunningen. 
Provincies, Rijk en SOVON werken sinds 2001 samen in het Nationaal Weidevogelmeetnet. SOVON staat voor 
“vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland” De provincies krijgen in ruil voor de ingebrachte 
weidevogelgegevens van SOVON informatie over vogels in de desbetreffende provincie.  
De groene handhavers tellen vogels op de randmeren. Drie groene handhavers zijn hiervoor twee dagen per 
maand op pad. (Er wordt niet geteld op het Marker- en IJsselmeer) Het gaat daarbij om kolonievogels binnen een 
contour van 10 km rondom de provincie; de aantallen per kolonie per jaar, zeldzame broedvogels etc. Deze uren 
(576) zijn nu opgenomen in de uren voor controle vrije veld. In 2013 zal nader worden bezien hoe deze uren in 
2014 en verder, op basis van monitoringsgegevens nader kunnen worden gespecificeerd.  
  
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van strafrechtelijk optreden. 
Controles naar aanleiding van meldingen en calamiteiten (uren onder milieuklachten). 
 
Actieve samenwerking met: 
De bevoegde gezagen in het kader van het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied, 
Randmerenconvenant met Politie, Stichting Faunabeheer, terreinbeherende organisaties en RWS 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
Centraal in het handelen van de toezichthouders staat in eerste instantie niet zozeer het ‘bestraffen’, maar veel 
meer gedragsbeïnvloeding gericht op het realiseren van de doelstellingen van het Beheerplan IJsselmeergebied. 
Dit betekent dan ook dat communicatie een belangrijk onderdeel is van de strategie om naleving te verbeteren. 
Uiteraard wordt indien nodig ook het repressief handhaven ingezet. 
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Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
 
Urenbesteding 2013 
2471 uur 
 
     
 

4.5   Ontgrondingenwet   
 
 
Vergunningverlening 
In de Ontgrondingenwet is bepaald dat het verboden is zonder vergunning te ontgronden. Een 
vergunning hiervoor wordt verleend door de provincie. Voor ontgrondingen in rijkswateren is de 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag. De Provincie is bevoegd nadere regels 
te stellen. Voor Flevoland zijn deze regels opgenomen in de VFL. Het betreft regels over: 
o - Gevallen waarin geen vergunning vereist is. Heeft al plaatsgevonden bij het nieuw 

vaststellen van de verordening. Nog verdere deregulering leidt tot ongewenste situatie. 
Daarnaast ook overbodig gezien de plannen om de Ontgrondingenwet op te heffen en 
ontgrondingen in de Omgevingswet op te nemen. 

Voortschrijdend inzicht maakt daarbij verdere deregulering wenselijk; 
o Wanneer gebruik kan worden gemaakt van de Awb 4.1 procedure van 8 weken i.p.v. 6 

maanden. 
o op welke wijze een vergunning moet worden aangevraagd. 
o het melden van gegevens aan de Provincie. 
 
Naast het verlenen van vergunningen worden ook meldingen afgehandeld. De 
vergunningverlening is gebaseerd op een wettelijk voorgeschreven afweging van alle bij de 
uitvoering van de voorgenomen ontgronding betrokken belangen. Dit zijn er in de praktijk vele: 
algemene belangen als grondstoffenvoorziening, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, 
natuurschoon, veiligheid, milieu, waterhuishouding, verdroging, archeologie, aardkundige 
waarden, maar ook bijzondere (particuliere) belangen van aanvrager, omwonenden en andere 
direct belanghebbenden.  
 
Activiteiten 2013 
• Melding- en aanvraagformulier aanpassen en gebruikersvriendelijker maken; 
• De considerans van de vergunning aanpassen aan recente wet- en regelgeving; 
• Het afhandelen van binnenkomende aanvragen (circa 18 vergunningen en 12 meldingen); 
• Adviseren over het IPO-standpunt over de intrekking van de Ontgrondingenwet en het opnemen in de 

Omgevingswet; 
• Advies voor de VFL H10 Ontgrondingen; 
• Advisering om aardkundige waarden een plek geven in de ontgrondingenvergunningen en beleid; 
• Advisering vergunningen van Rijkswaterstaat. 
• Onderzoeken of het digitaal indien van een aanvraag mogelijk is. Daarbij moeten de extern adviseurs 

allen meewerken, idem voor de gemeente welke de aanvraag en (ontwerp)beschikking ter visie leggen. 
 
Actieve samenwerking met: 
Provincies (IPO vakberaad) 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
 
Urenbesteding 2013 
1750 uur  
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Handhaving 
De OFGV houdt namens de provincie toezicht op verleende vergunningen en meldingen voor 
ontgrondingen. Vanuit de vergunning moet door de uitvoerder een werkplan gemaakt worden 
welke getoetst wordt op correctheid. Op de uitvoering van dit werkplan vindt toezicht plaats. 
Naast vergunningen wordt ook gecontroleerd op ontgrondingen waarvoor een melding is gedaan. 
Algemene surveillance is tevens noodzakelijk gebleken en vindt ook plaats omdat er ook illegale 
ontgrondingen plaatsvinden. Vaak vindt algemene surveillance plaats in de vorm van een vrije 
veld controle.   
 

 
 
Activiteiten 2013 
Tijdens het toezicht op ontgrondingen wordt in 2013 gecontroleerd op alle facetten van de fysieke leefomgeving. 
  

• Surveillance in het vrije veld op ontgrondingen, bebording en Whvbz (uren onder taakveld 4.6 Bebording 
buitengebied); 

• Verwacht wordt dat bij controles in het vrije veld (surveillance) illegale ontgrondingen worden 
geconstateerd en daar toezicht en handhaving op plaats moet vinden (200 uur); 

• Risicogericht toezicht op vergunningen (160 uur); 
• Risicogericht toezicht op meldingen (200 uur); 
• Vergunningtoetsen concept vergunningen (36 uur). 
• Toezicht ontgrondingen groene handhavers (150 uur). 

 
Thematisch/aspectgericht toezicht: 
-Administratief toezicht op vergunningen en meldingen (uren zitten onder reguliere toezicht) 
-Het thematische toezicht op correct vervoer en toepassing van grondstromen wordt als aspect meegenomen bij 
de ontgrondingen (uren onder ketentoezicht); 
-In 2013 zal mogelijk bij enkele ontgrondingen monstername plaatsvinden om de kwaliteit van bodem en 
grondstromen te verifiëren (Uren voor projectleider monstername). 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 
Controles n.a.v. meldingen of calamiteiten (onder taakveld milieuklachten) 
 
Actieve samenwerking met: 
Flevolandse gemeenten en andere overheden bij provincieoverschrijdende transporten in het kader van Bodem- 
en Grondstromen 
ILenT 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
Bij afgifte van een definitieve beschikking vindt voorafgaande aan de uitvoering van de ontgronding een 
contactmoment plaats met de uitvoerder om de ontgronding te bespreken. Daarbij worden vooraf ook de 
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werkplannen opgevraagd en getoetst. Dit om overtredingen bij de uitvoering van ontgrondingen te voorkomen. 
 
Op het gebied van transporten van bodem en grondstromen wordt naast het optreden tegen overtredingen ook 
voorlichting gegeven aan transporteurs en aannemers over de geldende regelgeving. Daarbij vindt tevens oog en 
oor functie plaats richting gemeenten bij geconstateerde overtredingen. 
 
Zie ook taakveld 4.11 ketengericht werken. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
Omdat de hoeveelheid aan te vragen ontgrondingen een onvoorspelbaar karakter hebben wordt voorgesteld 
risicogericht toezicht te houden op de ontgrondingen. Dit houdt in dat bij een laag aanbod op ontgrondingen deze 
zoveel mogelijk allemaal worden bezocht maar dat bij een hoog aanbod ontgrondingen een keuze gemaakt moet 
worden in die ontgrondingen die worden bezocht. Daarbij krijgen vergunningen de voorkeur boven meldingen. Bij 
risicogericht toezicht wordt op onder andere de aspecten natuur, archeologie, milieu en grondstromen 
afgewogen of toezicht noodzakelijk is of dat toezicht in sommige gevallen achterwege kan blijven. 
 
Urenbesteding 2013 
746 uur 
 
 

4.6  VFL: gebruik openbare weg en bebording buitengebied 
 
 
Vergunningverlening gebruik openbare weg 
In hoofdstuk 9 van de VFL staan regels voor alle handelingen in, op, of boven wegen en 
vaarwegen buiten het normale gebruik van een weg of vaarweg. Initiatiefnemers kunnen een 
verzoek indienen om, in afwijking van de verbodsbepaling van artikel 9.3, van de openbare weg 
of vaarweg gebruik te maken anders dan waartoe deze is bedoeld. De Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (wabo) bepaalt dat de ontheffingen voor het aanleggen of wijzigen van een 
uitweg, het aanleggen of wijzigen van een weg als daarbij een provinciale weg is betrokken, het 
dempen van een provinciale wegsloot en het stallen roerende zaken in de provinciale wegberm 
opgaan in de omgevingsvergunning. In verband daarmee is deze taak ondergebracht bij de OFGV. 
De OFGV adviseert de gemeente als deze het bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning over 
het verlenen van de omgevingsvergunning onderdeel uitweg.  
Jaarlijks gaat het om circa 8 toestemmingen voor uitwegen, die gemiddeld een tijdsinvestering 
van 10 uur per uitweg vragen. Aanvragen om toestemming voor de andere drie bovengenoemde 
activiteiten komen zelden voor.  
 
Vergunningverlening bebording buitengebied 
Hoofdstuk 11 van de VFL en de Beleidsregels bescherming landschap 2008 stellen regels aan 
borden buiten de bebouwde kom van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 20a van de 
Wegenverkeerswet 1984. Onder de term borden wordt verstaan: opschriften, aankondigingen, 
ver- of afbeeldingen, borden, vlaggen, spandoeken, bijbehorende constructies en kennelijk voor 
deze doeleinden gebezigde transportmiddelen, in welke vorm dan ook.  
 
In artikel 11.3 wordt een aantal borden ‘vrijgesteld’ van het algemene verbod: wanneer een 
bord voldoet aan de criteria van één van de opgesomde onderdelen van dit artikel is het verbod 
niet van toepassing en is plaatsing dus conform de genoemde criteria toegestaan. Bij 
overtredingen volgt in verreweg de meeste gevallen strafrechtelijke handhaving, waarbij het 
opschrift in beslag wordt genomen en er proces-verbaal wordt opgemaakt. De VFL is een 
belangrijk provinciaal instrument om ‘verrommeling’ van het Flevolandse landschap tegen te 
gaan.  
 
Artikel 11.4 VFL voorziet in een ontheffingsregeling. Een ontheffing kan alleen in bijzondere 
gevallen worden verleend als de plaatsing van een opschrift niet in strijd is met het landschap en 
het belang van de verkeersveiligheid. Deze ontheffing gaat op in de omgevingsvergunning voor 
zover het gaat om handelsreclame. 
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Activiteiten 2013 
• Gerichte informatieverstrekking en beantwoording van vragen van potentiële aanvragers en 

gemeenten; 
• Adviseren gemeente (Wabo); 
• Eventuele aanvragen afhandelen. 
 
Actieve samenwerking met: 
Gemeenten en de afdeling Infra 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
 
Urenbesteding 2013 
80 uur (bebording) 
80 uur (uitritten) 
 
Handhaving bebording buitengebied 
Voor de (reclame)borden in het buitengebied geldt dat er hoge prioriteit wordt toegekend aan 
het schoonhouden van de rijks- en provinciale autowegen in verband met de ontsiering van het 
landschap en de verkeersveiligheid. Toezicht op bebording is deels planbaar door het inplannen 
van periodieke surveillances. De hieraan te besteden tijd is echter zeer afhankelijk van het 
aantal aangetroffen overtredingen en meldingen die hierover binnen komen. Voor de planning 
hiervan wordt dan ook grotendeels uitgegaan van de (voorlopige) resultaten van 2012. 
 
Activiteiten 2013 
De activiteiten op het gebied van de grondwateronttrekkingen en grondwaterbeschermingsgebieden zijn vanwege 
hun relatie met de Wko’s opgenomen onder het taakveld Waterwet. 
 

• Toezicht in het vrije veld (surveillances) binnen Flevoland op illegale bebording, ontgrondingen en 
Whvbz (12 dagen 2 personen) (192 uur);  

• Preventief toezicht volgend uit surveillances (opvolging) (190 uur); 
• Toezicht in het kader van klachten en meldingen over illegale bebording (40 uur);  
• Hercontroles (30 uur). 

 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 
N.v.t. 
 
Actieve samenwerking met: 
Gemeenten. 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
n.v.t. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
 
 
Urenbesteding 2013 
452 uur 
 
 
4.7 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden 
 
Vergunningverlening  
De zwemgelegenheden vallen onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (Whvbz). De provincie is het bevoegde gezag. Aan het zwemwaterbeleid ligt 
de ambitie ten grondslag, dat de provincie zich niet alleen wil beperken tot het handhaven van 
voorschriften maar ook een verdergaande kwalitatieve verbetering van de Flevolandse 
zwemlocaties in oppervlaktewater wil bereiken. Naast een controlerende en handhavende rol 
heeft de provincie ook een stimulerende, coördinerende en soms initiërende rol door de inzet 
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van het dagelijks beheer van de strandhouders bij de uitvoering van maatregelen voor het 
zwemmen in oppervlaktewater.  
Dit vraagt een actieve behandeling van klachten en meldingen en een adequate 
informatievoorziening richting publiek. De provincie zorgt voor een duidelijk informatiebord op 
de officiële zwemlocaties. 
 
Activiteiten in 2013 
• Voorstellen tot aanpassing en wijzigingen bestaande wetgeving voor nieuwe zwemwaterwet; 
• Participatie publiek voor het aanwijzen van zwemlocaties 2013; 
• Uitvoeren van overige Whvbz-taken zoals het maken van een zwemwaterfolder, onderhoud 

zwemwaterwebsite, draaiboek calamiteiten, implementeren aangepaste blauwalgenprotocol met inzet 
dagelijks beheer, overleg waterbeheerders, landelijke afstemming internet en teletekst en bebording 
laatste stranden; 

• Coördinatiewerkzaamheden, kennisgeving, ontheffing en legionellapreventie zwembaden conform de 
Whvbz. 

 
 
Actieve samenwerking met: 
• Water- en strandbeheerders 
• Gemeenten  
• RWS 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
Geen 
 
Urenbesteding 2013 
650 uur - Overleg inzet strandbeheerders bij maatregelen 
 
 
Handhaving 
De OFGV voert namens de provincie de wettelijke taak uit om ervoor te zorgen dat bezoekers 
van zwembaden en zwemlocaties in oppervlaktewater op haar grondgebied aangenaam, 
hygiënisch en veilig kunnen zwemmen. De OFGV voert namens de provincie preventief toezicht 
uit op de bad- en zweminrichtingen en de waterkwaliteit en voert een jaarlijks 
veiligheidsonderzoek uit op de zwemstranden. 
 

 
 
Indien nodig draagt de provincie in samenwerking met de OFGV zorg voor het afgeven van 
zwemwaarschuwingen of afsluitingen van openbare zwemlocaties als er gevaar dreigt voor 
ziektes door bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk. 
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Activiteiten 2013 
• Omdat in 2012 risicogericht toezicht plaatsvond op de zwembaden en daardoor enkele baden niet zijn 

bezocht wordt in 2013 weer op alle 46 zwembaden preventief regulier toezicht uitgevoerd (460 uur); 
• Toezicht in het vrije veld (surveillances) binnen Flevoland op de Whvbz in combinatie met ontgrondingen en 

bebording (zwemstranden) (12 dagen 2 personen) (uren onder taakveld 4.6 Bebording);  
• Preventief toezicht op 28 zwemstranden (110 uur); 
• Hercontrole zwembaden (naar verwachting 30 uur); 
• Toezicht op zwemverboden en zwemwaarschuwingen; 
• Toezicht groene handhavers zwemwater (150 uur). 
 
Themagericht/aspectgericht toezicht:  
• Veiligheidsonderzoek zwemstranden (280 uur); 
• Administratief toezicht zwembaden, maandtoetsingen (60 uur), jaartoetsing (100 uur), contacten, 

beantwoording vragen e.d. (280 uur)  (totaal 440 uur); 
• Administratief toezicht waterkwaliteit zwemstranden (40 uur); 
• Calamiteiten en meldingen zwemwaterkwaliteit in zwemseizoen o.a. controles op Blauwalg e.d. naar 

verwachting (340 uur) (10 uur per week voor 2  personen gedurende het zwemseizoen). 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 
Controles n.a.v. meldingen of calamiteiten (onder taakveld milieuklachten). 
 
Actieve samenwerking met: 
• Strandbeheerders 
• Gemeenten 
• RWS 
• Waterschap Zuiderzeeland 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
n.v.t. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
 
Urenbesteding 2013 
1850 uur 

 
4.8 Grondwater en Warmte koude opslag 
 
 
Vergunningverlening 
De provincie is bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen voor de openbare 
drinkwatervoorziening, energieopslagsystemen (warmtekoudeopslag) en industriële 
onttrekkingen groter dan 150.000 m3/jr. De laatste categorie komt in Flevoland (nog) niet voor. 
Grondwateronttrekking kan negatieve gevolgen hebben voor andere gebruiksfuncties. Via 
vergunningverlening, handhaving en informatievoorziening worden grondwateronttrekkingen 
geregeld en beoordeeld op negatieve effecten voor andere belangen. Hierbij gaat het onder 
meer om het adviseren van potentiële grondwateronttrekkers ten behoeve van 
warmtekoudeopslag en het verlenen van vergunningen. Naast vergunningverlening worden 
meldingen gedaan van warmtekoudeopslag van open systemen met een klein debiet. Het melden 
van gesloten systemen is vanaf 1 juli 2013 verplicht. 
 
Medio 2013 treedt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe AMvB Bodemenergie in werking waarbij 
5 bestaande besluiten wijzigen. Met het in werking treden van deze AMvB verandert de 
regelgeving over de grote bodemenergiesystemen en de open bodemenergiesystemen (Wko’s). 
Vergunningvoorschriften moeten vanaf 1-7-2013 aan de eisen van nieuwe AMvB voldoen 
(bijvoorbeeld 5 jaar termijn voor energiebalans). Naast genoemde AMvB is een handreiking BUM 
opgesteld (besluituitvoeringsmethode). In de BUM zijn de voorschriften uit de Waterwet, Wet 
milieubeheer, de AMvB bodemenergiesystemen en de provinciale verordening verder uitgewerkt 
in een leidraad voor het beoordelen van vergunningaanvragen en voor het maken van 
beschikkingen. Doel is het harmoniseren van de werkwijze van de provincies met betrekking tot 
vergunningverlening (BUM). Zowel provincies als marktpartijen zijn voorstander van een 
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dergelijke harmonisatie, waarbij de bodembescherming en de gunstige uitgangssituatie van de 
Flevolandse bodem voorop staan, en er wordt dan ook tijd gereserveerd voor aanpassing. De 
provincie Flevoland gaat zich niet bestuurlijk committeren aan de richtlijn. Wel is het zinvol om 
de bestaande vergunningverlening en de voorschriften te vergelijken met de BUM en te 
onderbouwen waar en waarom deze in Flevoland afwijken van de landelijke standaard.  
 
Op grond van de Waterwet en de VFL is bij energieopslag van open systemen van meer dan 10 
m3/uur een vergunning vereist. Jaarlijks worden circa 10 vergunningaanvragen ingediend, 
waarvan het merendeel vergunbaar blijkt. Wanneer de grondwateronttrekking groter is dan de 
drempels zoals genoemd in bijlagen C of D van het Besluit milieueffectrapportage, moet er een 
milieueffectrapportage, respectievelijk een aanmeldingsnotitie worden opgesteld. Indien de 
grondwateronttrekking onder deze drempelwaarden blijft, wordt in de vergunning gemotiveerd 
waarom er geen milieueffectrapportage wordt opgesteld. 
 
Activiteiten 2013 
• Vergunningverlening voor 5 tot 10 systemen (schatting); 
• Basisregistratie ondergrond (BRO); 
• Informatie leveren aan en vragen beantwoorden aan externen m.b.t. bodemenergiesystemen; 
• Afhandelen en registreren van meldingen (schatting 10 systemen); 
• Adviseren van R&M, handhaving en Min EZ. 
• Adviseren bij ontgrondingen. 
• Afhandelen ontheffingsaanvragen Lozingenbesluit bodembescherming (per 1-1-2013 

Activiteitenbesluit), grondwaterbeschermingsgebieden (Wet milieubeheer/VFL) en zorgplicht stedelijk 
afvalwater (Wet milieubeheer/VFL. 

• Vernieuwen vergunningsopzet Waterwet. 
• Huidige vergunningstructuur verbeteren. 
• Implementatie AMVB Bodemenergie en toepassing BUM (besluituitvoeringsmethode) 
 
Actieve samenwerking met: 
R&M 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
• Actualiseren vergunning Bremerberg (drinkwaterwinning).  (In afwachting van initiatief 

vergunninghouder om winning aan te passen.)  
 

Urenbesteding 2013 
• Vergunningverlening 550 uur; 
• Alle overige taken (incl. beleidsadvisering, brijn, WKO, ontgrondingen, bodem algemeen en hydrologie) 

760 uur; 
• Aanpassing vergunningstructuur 80 uur. 
 
 
Grondwatermeetnet  
In Flevoland is een primair provinciaal grondwatermeetnet ingericht voor het monitoren van het 
grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit in de diepe ondergrond van de Provincie Flevoland. 
Het meetnet is zodanig ingericht dat de locatie een representatief beeld geeft van de 
grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit binnen een bepaald gebied. 
 
Het primair provinciaal grondwatermeetnet in beheer bij de provincie kent inmiddels (2011): 
Totaal 124 locaties met daarin 393 peilfilters (op verschillende diepte). 
 
Uitvoeringswerkzaamheden  
Zowel de opnames (1 x per 14 dagen) als het klein onderhoud van de filters in het primair 
provinciaal grondwatermeetnet wordt uitbesteed 
 
Qua kosten voor 2013 is uitgegaan van 2156 waarnemingen à € 19,78 per locatie (inclusief klein 
onderhoud). Daarnaast is groot onderhoud en herstel door nieuwe boringen nodig, waar aparte 
opdrachten voor worden verleend. Ook voor bemonstering en waterpassing worden aparte 
opdrachten verleend. De gegevens worden door de OFGV opgenomen in het DINO-
grondwaterarchief van NITG-TNO. De OFGV zorgt voor de meetapparatuur en benodigd gebruiks-
materiaal (sleutels, eindsetjes, mantelbuizen, etc.). 
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Tabel 1: Overzicht waarnemingen naar de grondwaterstand in provincie Flevoland per jaar  
Meetnet: Aantal locaties: Aantal filters: Aantal waarnemingen 

over de locaties: 
Aantal waarnemingen 
over de filters: 

Kwantitatief 83 280 1992 6720 

Kwaliteit 19 70 76 280 

Reserve 22 43 88 172 

Totaal 124 393 2156 7172 

 
 
Activiteiten in 2013 
• Overleg en afstemming uitbesteding veldwerk primair provinciaal grondwatermeetnet; 
• Opdrachten groot onderhoud en onderzoek primair provinciaal grondwatermeetnet; 
• Uitvoeren van overige primair provinciaal grondwatermeetnet-taken zoals coördinatiewerkzaamheden, 

kwaliteitscontrole gegevens, afstemmen beleid, meten zoutwachters, informatie KRW en overleg 
derden bij schade; 

• Informatievoorziening voor derden. 
 
 
Actieve samenwerking met: 
Waterschap Zuiderzeeland. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
Geen 
 
Urenbesteding 2013 
200 uur 

 
Handhaving 
Het toezicht en de handhaving van de Waterwet gebeurt zowel inrichtingsgebonden als in het 
vrije veld. In het voor Nederland unieke gebied van Zuidelijk Flevoland zijn diepe boringen niet 
(meer) mogelijk. Toezicht op de plaatsing van Wko’s en kritische boringen in dit gebied is van 
belang om het unieke 3e watervoerende pakket te beschermen. De OFGV voert dit toezicht 
namens de provincie uit vanaf 2013. 
 
De handhavingactiviteiten wat betreft de Waterwet kunnen als volgt 
worden onderverdeeld: 
• Handhaving drinkwaterleidingbedrijven (op basis van de 

Waterwet); 
• Handhaving activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden (op 

basis van Wet milieubeheer/VFL); 
• Handhaving warmtekoudeopslag (Wko) (op basis van de 

Waterwet) 
Het betreft grondwater dat door de vergunninghouder uit het 
watervoerende pakket wordt onttrokken en/of daarin wordt 
geretourneerd waarbij de bodem wordt gebruikt voor het 
opslaan van koude of warmte. Op deze manier kunnen gebouwen 
van de vergunninghouder tegen relatief geringe kosten en op 
zeer energie- en milieuvriendelijke wijze worden verwarmd 
en/of gekoeld. In 2013 treedt de nieuwe AmvB Bodemenergie in 
werking. Voor de gesloten systemen geldt dat hiervoor de 
gemeenten bevoegd gezag worden. De provincie blijft bevoegd 
voor de open bodemenergiesystemen.  

• Toezicht en handhaving van indirecte lozingen bij inrichtingen 
 (Waterwet) 

Sinds 2011 is het toezicht op een groot deel van de indirecte lozingen (voorheen WVO) 
uitgevoerd door het Waterschap Zuiderzeeland. Dit vanwege het ontbreken van inhoudelijke 
kennis bij de toezichthouders. In 2013 zal het Waterschap Zuiderzeeland, net als in 2011 en 
2012 op basis van een samenwerkingsovereenkomst, naar eigen prioritering, een deel van het 
toezicht blijven uitvoeren. Voor die inrichtingen waar zij geen toezicht uitoefenen zal de 
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provincie dit zelf moeten doen. (Deze uren vallen onder het reguliere toezicht bij de Wabo-
inrichtingen).  
 

Activiteiten 2013 
 

Regulier toezicht: 
Fysiek preventief toezicht bij 43 vergunningplichtige Wko a 43 x 20 uur = 860 uur 
Fysiek preventief toezicht bij 20 meldingsplichtige Wko´s a 20 x 10 uur = 200 uur 
Fysiek repressief toezicht bij 30 Wko´s a 30 x 10 = 300 uur 

 
Thematisch/aspectgericht toezicht: 
• Administratief toezicht op 43 vergunningplichtige installaties a 43 x 10 uur = 430 uur (jaarrapportages) 
• Preventief toezicht drinkwaterleidingbedrijven (100 uur); 
• Preventief toezicht grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden (50 uur); 
• Preventief toezicht drainageboringen en kritische boringen 3e watervoerend pakket (30 uur). 

 
Tijdens het reguliere toezicht bij diverse taakvelden vindt oog-en oorfunctie plaats op de aanwezigheid van 
illegale Wko’s. 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 

• Uren voor dwangsom of bestuursdwangprocedures: 120 
 
Actieve samenwerking met: 
Waterschap Zuiderzeeland. 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
Bekeken wordt of in 2013 via vergunningverlening een schriftelijke informatieronde plaats kan vinden over de 
nieuwe AMvB Bodemenergie. Doel is om eigenaren van de kleinere Wko installaties te informeren over de nieuwe 
regelgeving om zo overtredingen te voorkomen. 
 
Door middel van een waarschuwingsbrief, met een aanzienlijke preventieve werking, wordt begin 2013 een brief 
verzonden naar alle vergunningplichtige Wko bedrijven. Dit om hen te wijzen op de gevolgen van het niet tijdig 
aanleveren van de jaarrapportages.  
  
Daarnaast worden enkele verbeteringen voor de voorschriften voor vergunningen voorgelegd aan 
vergunningverlening. Daarmee wordt verwacht het naleefgedrag voor ingebruikname te bevorderen en 
overtredingen mogelijk in zijn geheel te voorkomen. 
 

• 40 uur brief opstellen 
• 20 uur Advies vergunningverlening 
• 40 uur BSB voorbereiden 

 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
Het aantal bodemenergiesystemen waar de provincie het bevoegde gezag voor is neemt jaarlijks toe. Op basis 
van het huidige aantal uren is prioritering noodzakelijk en wordt jaarlijks noodzakelijker. Vergunningplichtige 
WKO systemen waar in 2012 geen overtreding is geconstateerd worden in 2013 niet bezocht en slechts qua 
jaarrapportage gecontroleerd. Daarmee worden de goede nalevers beloond met het niet uitvoeren van fysiek 
toezicht. Dit betekent een verlichting voor zowel de betrokken bedrijven als voor de toezichthoudende overheid. 
Daarmee worden 5 vergunningplichtige Wko systemen vanwege goed naleefgedrag in 2013 niet bezocht. 
 
Urenbesteding 2013 
Benodigde uren: 2190 
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4.9    Wet bodembescherming;  bodemonderzoeken en -saneringen 
 
 
Vergunningverlening 
Iedereen die van plan is een ernstige bodemverontreiniging te saneren dient dit op grond van 
artikel 28 van de Wet bodembescherming te melden bij Gedeputeerde Staten. Op basis van de 
artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming bepalen Gedeputeerde Staten in een 
beschikking of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging en of de sanering 
spoedeisend is. Het saneringsplan, betreffende de aanpak van een land- of waterbodem-
verontreiniging, behoeft de instemming van Gedeputeerde Staten. Aan die instemming kunnen 
voorwaarden worden verbonden. De OFGV stelt deze vergunningen op en beoordeeld of 
instemming kan worden verleend. Daarnaast voert de OFGV in het kader van de 
vergunningverlening de volgende werkzaamheden uit: 
 Het beoordelen en afhandelen van: 

o BUS-meldingen (Besluit Uniforme Saneringen); 
o Artikel 41-meldingen (melding van verontreiniginggevallen door gemeenten); 

 Het beoordelen en voorbereiden van: 
o Subsidiebeschikkingen voor de Bedrijvenregeling (Besluit financiële bepalingen 

bodemsanering) 
 Op verzoek van het bureau handhaving adviseren over inhoudelijke vragen met betrekking 

tot: 
o Aanpak nieuwe gevallen; 
o Evaluatierapporten; 
o Monitoringrapportages; 
o Nazorgplannen. 

 
 

Activiteiten 2013 
 afgeven van circa 4 beschikkingen ernst/saneringspoed ; 
 afgeven van circa 4 beschikkingen instemming saneringsplan; 
 afhandelen van circa 6 BUS-meldingen (Besluit Uniforme Saneringen); 
             (900 uur) 
 ondersteuning handhaving (400 uur). 

 
Actieve samenwerking met: 
Gemeenten 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. (het betreft wettelijke taken) 

 
Urenbesteding 2013 
1.300 uur  

 
 

Uitvoering 
Bij de uitvoering richten de inspanningen van de Provincie zich in eerste instantie op het 
stimuleren van bodemonderzoek en bodemsaneringen door derden. Doordat derden hun 
verantwoordelijkheid ten aanzien bodemverontreiniging nemen, kan de Provincie haar 
uitvoeringstaken steeds verder afronden. De provinciale werkzaamheden richten zich vooral op 
het beschikbaar maken en stellen van actuele bodeminformatie, het identificeren van 
spoedeisende locaties en de uitvoering en afronding van een gering aantal (meerjarige 
grondwater)saneringen. De werkzaamheden zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma 
bodemsanering 2010-2014 (docuvitnummer 940762). Het meerjarenprogramma omvat o.a. de 
saneringen Houtwijk, Heyboer en Wijk 8 te Urk. Indien derden hun verantwoordelijkheid niet 
nemen zal het bevelsinstrumentarium worden ingezet.  
 
Daarnaast voert de afdeling de volgende werkzaamheden uit: 
 Inzet bevelsinstrumentarium 

o Onderzoeks- (en sanerings-)bevel circa 10 locaties; 
 Interne en externe advisering over bodem(verontreiniging) bij: 

o Vergunningaanvragen (nulsituatie-onderzoeken) 
o Ontheffingaanvragen (storten buiten inrichtingen) 
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o Gebiedsontwikkelingen (Hanzelijn, Oostvaarderswold, etc.); 
 Verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van bodeminformatie voor: 

o De jaarlijkse verantwoording aan het RIVM/Gedeputeerde Staten/I&M; 
o Het landelijke bodemloket en de provinciale bodemrapportagemodule; 
o Informatie-uitwisseling met andere vergunningverlenende instanties; 
o Beantwoording van vragen van derden, zoals adviesbureaus, makelaars, belangheb-

benden, omwonenden, etc.  
 Applicatie- en databeheer van Globis/SquitXO 

o Het actueel houden van het bodeminformatiesysteem; 
o kennisbeheer 
o Het doorontwikkelen van de provinciale bodemrapportagemodule; 
o Het onderhouden van de asbestverdenkingenkaart. 

 
Activiteiten 2013 
Vanuit de formatieve begroting is circa 2.165 uur aan productieve uren beschikbaar.  
Deze uren worden (inclusief 500 uur administratieve ondersteuning) onderverdeeld in: 
• 400 uur inzet bevelsinstrumentarium 
• 600 uur Meerjarenprogramma bodemsanering 
• 1.000 uur bodeminformatie (provinciale en gemeentelijke) 
• 165 uur Globis/SquitXO 

 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 

 
Urenbesteding 2013 
 
2.165 uur 

 
 
Storten buiten inrichtingen 
Als het om een afvalstof in de zin van de Wet milieubeheer (artikel 1.1) gaat, zijn de regels over 
afvalstoffen (hoofdstuk 10 Wet milieubeheer) van toepassing. Deze regels houden onder andere 
een stortverbod in voor afvalstoffen buiten inrichtingen (artikel 10.2 Wet milieubeheer). 
Gedeputeerde staten kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van artikel 10.2 Wet 
milieubeheer op grond van artikel 10.63 derde lid van de Wet milieubeheer. Vrijstellingen van 
het stortverbod voor categorieën van gevallen zijn opgenomen in het Besluit vrijstellingen 
stortverbod buiten inrichtingen. Bestuursrechtelijke handhaving van het stortverbod buiten 
inrichtingen wordt uitgevoerd door gedeputeerde staten, burgemeester en wethouders en 
waterkwaliteitsbeheerders. Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot ontheffing is tijd 
gereserveerd binnen de beschikbare uren bodeminformatie. De insteek bij ontheffingen is “het 
kan niet tenzij…”. Hierbij wordt op basis van overleg bepaald of een aanvraag kans van slagen 
heeft. Wanneer het verzoek uiteindelijk niet leidt tot het verlenen van een ontheffing is vaak al 
de nodige tijd in geïnvesteerd.     
 
Nazorg stortplaatsen (Wet milieubeheer) 
Een apart traject vormt het uitvoeren van de nazorg (sluiting, heffing, verwerving gronden en 
bepalen doelvermogen, inclusief gebruik RINAS-model) met betrekking tot drie stortplaatsen op 
land in Flevoland: Braambergen, Zeeasterweg en Het Friese Pad en een stortplaats in het water: 
baggerdepot IJsseloog. Voor 2013 staan 500 uren ingepland met betrekking tot dit onderwerp. 
Stortplaats het Friese Pad is door de Provincie, voor het deel waar de nazorgverplichting voor 
geldt, in eigenaarschap overgenomen van de NV Friese Pad. De Provincie heeft een 
eeuwigdurende nazorgverplichting voor dit terrein en om hier op correcte wijze invulling aan te 
kunnen geven is besloten het terrein deels over te nemen. Nazorg vindt plaats aan de hand van 
het hiervoor speciaal opgestelde nazorgplan en met ingang van 2011 is begonnen met het (laten) 
uitvoeren van de nazorgactiviteiten. In 2013 zal hier aan gewerkt worden. De stortplaatsen 
Braambergen en Zeeasterweg zijn nog niet formeel gesloten, maar verwacht wordt dat ook hier 
procedures m.b.t. het opstarten van nazorg in 2013 gaan plaatsvinden aan de hand van nog te 
beoordelen en vast te stellen nazorgplannen. Afvalzorg is voornemens om de stortplaats 
Braambergen deel te laten nemen in het onderzoekstraject Duurzaam stortbeheer. Een 
consequentie daarvan is dat de sluiting van de stortplaats met 10 jaar wordt verschoven.  
 

 26



Het baggerdepot IJsseloog is eigendom van Rijkswaterstaat en zij zijn verantwoordelijk voor 
invulling van de nazorg. Hoewel het depot nog niet vol is, wordt al nagedacht voor de 
(eind)functie die het depot moet gaan innemen nadat het niet meer in gebruik is voor de stort 
van baggerspecie. De verwachting is dat het depot niet geheel zal worden afgevuld en dat 
betekent dat er door dit voortschrijdend inzicht ook anders wordt gekeken naar de eindsituatie 
en de eisen uit de milieuvergunning. Inmiddels ligt er een concept-nazorgplan waar de Provincie 
actief in meedenkt, vooral ook de relatie met de vigerende milieuvergunning. Ook wordt 
beleidsmatig meegedacht in de provinciale functie als gebiedsregisseur t.b.v. de nieuwe functie. 
In 2013 zal dit proces worden voortgezet met als doel een door de Provincie goedgekeurd 
nazorgplan, overeenstemmend met de oorspronkelijke doelstellingen van de milieuvergunning, 
danwel een nieuw af te geven vergunning, inclusief vastgestelde plannen voor een 
eindbestemming van het baggerdepot (naar verwachting 2015).  
 
Activiteiten 2013 
Nazorg stortplaatsen (500 uur) 

 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 

 
Urenbesteding 2013 
500 uur 

 
 
Handhaving 
De OFGV houdt namens de provincie toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen en treedt zo 
nodig handhavend op. Bij saneringen is het zaak bij de kritische momenten aanwezig te zijn. Bij 
het toezicht richt de OFGV zich op de naleving van voorschriften zoals die zijn gesteld in een 
beschikking of een saneringsplan of het Besluit Uniforme Saneringen (hierna BUS).  
 
Handhavinggerelateerde taken op grond van de Wbb zijn onder andere: 
• Uitvoeren van locatiebezoeken; tijdens deze bezoeken wordt gecontroleerd of er gesaneerd 

wordt conform de beschikking Wbb of volgens de regels van het BUS; 
• Beoordelen van evaluatieverslagen;  
• Opnemen van klachten/meldingen over uitvoering van mogelijk illegale saneringen/storten; 
• Administratieve handhaving en volgsysteem door middel van het automatiseringssysteem 

Globis; 
• Door middel van het bestuursrecht aanschrijven van de beschikkinghouder/melder wanneer 

overtredingen van de Wbb worden begaan; 
• Beoordelen van afwijkingen op het saneringsplan; 
• Beantwoorden van vragen van burgers en makelaardij over de Wbb; 
• Afhandelen bodemcalamiteiten. 

 
 
Activiteiten 2013 
 
• In 2013 worden monitoringsrapporten en evaluatieverslagen beoordeeld. Deze taak kent een onvoorspelbaar 

karakter en is moeilijk planbaar. De hoeveelheid te besteden tijd is afhankelijk van de hoeveelheid te 
beoordelen rapporten en verslagen. Voor de verwachte uren wordt daarom uitgegaan van de uren inschatting 
van 2012. Op basis van het daadwerkelijke aantal beoordeelde rapporten en verslagen is een werkelijke 
hoeveelheid te besteden aantal uren te bepalen. 

   (inschatting op basis van 40 verslagen 832 uur); 
 
• In 2013 wordt op meerdere saneringslocaties meerdere keren toezicht uitgevoerd. Het streven is daarbij elke 

sanering die plaatsvindt minimaal eenmaal te bezoeken. Daarbij wordt ongeveer 25 uur per sanering in acht 
genomen voor 8 te verwachten saneringen. Daarnaast wordt een kleine hoeveelheid uren berekend voor de 
aansluiting bij het toezicht op grondstromen.  

     (210 uur) 
 
• Periodieke bezoeken nazorglocaties (50 uur) 
 
• Tijdens het reguliere toezicht en gebiedssurveillances vindt bij diverse taakvelden oog-en oorfunctie plaats 

op de aanwezigheid van illegale saneringen. 
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Thematisch/aspectgericht toezicht 
-Administratief toezicht op saneringen (uren zitten in regulier toezicht); 
-In 2013 wordt aangesloten bij de landelijke prioriteit van het toezicht op bodem en grondstromen. Daarbij wordt 
de aandacht gericht op het correcte transport van de vrijkomende grondstromen. (Deze uren zijn ondergebracht 
in de reguliere uren); 
-In 2013 zal naar verwachting bij enkele saneringen monstername plaatsvinden om te controleren of 
saneringsdoelstellingen zijn behaald (uren onder regulier toezicht). 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 
n.v.t. 
 
Actieve samenwerking met: 
Gemeenten en provincies in het kader van bodem- en grondstromen. 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
In het kader van het toezicht op bodem en grondstromen (onder ketengericht werken benoemd) wordt gebruik 
gemaakt van het instrument voorlichting om transporteurs en aannemers de geldende regelgeving duidelijk te 
maken. Dit instrument wordt naast het toezicht en handhaving gebruikt. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
 
 
Urenbesteding 2013 
1092 uur 

 
4.10 Wabo-inrichtingen  
 
Vergunningverlening  
De OFGV is verantwoordelijk voor onder meer het uitvoeringsbeleid, het opstellen en 
onderhouden van branchedocumenten, de coördinatie en het beoordelen van 
milieueffectrapportages, het zonebeheer voor industrieterrein Luchthaven Lelystad, de 
voortzetting van het doorvoeren van de consequenties van de IPPC-richtlijn voor vergunningen, 
adviseren van handhaving bij complexe handhavingtrajecten, deelname aan IPO-werkgroepen en 
kennisbeheer. De implementatie van nieuwe wet- en regelgeving vindt doorlopend plaats.  
 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op vrijwel alle bedrijven en/of 
activiteiten in Nederland van toepassing. Een bedrijf en/of initiatiefnemer kan op grond van de 
Wabo verplicht zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen, of in bepaalde gevallen een 
melding te doen. In het bij de Wabo behorende Besluit omgevingsrecht (Bor) is per categorie 
bepaald wie het bevoegde gezag is. Onze wettelijke taak is het uitvoeren van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij die bedrijven en/of activiteiten waarvoor de 
Provincie het bevoegde gezag is. 
 
De Wabo is op 1 oktober 2010 in werking getreden en beoogt de administratieve lasten voor het 
bedrijfsleven te verminderen en ziet, bezien vanuit de Wet milieubeheer, op een verplichte 
afstemming tussen de Wet milieubeheer en andere wetten en wettelijke regelingen. In 2013 zal 
deze samenwerking verder worden voortgezet waarbij ook de Omgevingsdienst zijn intrede doet. 
 
In 2011 is reeds de tweede tranche van het Activiteitenbesluit van kracht geworden.  
Waar toezichthouders voorheen werkten met vergunningen, wordt met dit besluit gebruik 
gemaakt van een breed scala aan algemene milieuregels. Begin 2011 is door de afdeling VTH een 
inventarisatie uitgevoerd op welke bedrijven de tweede tranche (deels) van toepassing 
was. Deze bedrijven zijn door de afdeling VTH op de hoogte gebracht van de veranderde 
wetgeving. In 2013 zal dit zich herhalen m.b.t. de 3e tranche en het wijzigingsbesluit 
landbouwactiviteiten.  
 
Al deze wijzigingen hebben voor de provincie geleid tot de volgende onderverdeling, waarin de 
3e tranche en het Wijzigingsbesluit landbouwactiviteiten nog niet zijn meegenomen: 
- 41 bedrijven vallen onder een Omgevingsvergunning van de provincie; 
- 15 bedrijven vallen onder een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM); 
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- 51 bedrijven vallen onder een verklaring van geen bedenkingen (vvgb); 
- 3 bedrijven vallen geheel onder het Activiteitenbesluit. 
 
Voor de hierboven genoemde eerste twee groepen bedrijven verleent de provincie 
respectievelijk een Omgevingsvergunning of een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. 
Voor de bedrijven die onder de bevoegdheid van de provincie blijven vallen, adviseert de 
gemeente de provincie. Dit zodat de provincie ook de activiteiten slopen, bouwen etc. in de 
omgevingsvergunning kan meenemen. Hiertoe zal de samenwerking met de gemeenten worden 
voortgezet. Voor de derde groep bedrijven geeft de provincie een zogenaamde verklaring van 
geen bedenkingen (Vvgb) af aan de gemeente waar het bedrijf gevestigd is. Dit laatste komt neer 
op het opstellen van een considerans met voorschriften voor de milieuaspecten.  
 
Ook diverse wijzigingen van het activiteitenbesluit die in 2013 gaan plaatsvinden dienen op een 
correcte wijze in de Omgevingsdienst te worden ingebracht.  
Zoals aangegeven wordt in 2013 de derde tranche van het Activiteitenbesluit van kracht. Daarin 
zullen meer complexe inrichtingen zoals betoninrichtingen en kunststofinrichtingen onder 
algemene regels komen te vallen. Daarnaast wordt in de derde tranche het Besluit emissie-eisen 
middelgrote stookinstallaties (Bems) opgenomen in het Activiteitenbesluit en wordt de 
vergunningplicht voor het verstoken van bepaalde brandstoffen in een stookinstallatie 
opgeheven. Hierdoor vervalt onder andere de vergunningplicht voor houtgestookte 
stookinstallaties.  
 
Ook moet in 2013 de implementatie van de Richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse 
wetgeving zijn voltooid. Nederland wil bij deze implementatie het huidige Besluit verbranden 
afvalstoffen, Besluit emissie eisen stookinstallaties A en het Oplosmiddelenbesluit integreren in 
het Activiteitenbesluit.  
Daarmee komen enkele activiteiten van Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) 
inrichtingen onder het Activiteitenbesluit te vallen. Dat heeft gevolgen voor de vraag of een 
inrichting onder de vergunningplicht blijft vallen of niet, en of de IPPC nog van toepassing is op 
die inrichting.  
 
Duurzaam stortbeheer 
Afvalzorg is voornemens om de stortplaats Braambergen deel te laten nemen in het 
onderzoekstraject Duurzaam stortbeheer. Een consequentie daarvan is dat de sluiting van de 
stortplaats met 10 jaar wordt verschoven. De verwachting is dat stortplaats Braambergen na 
afloop van het onderzoekstraject een aanvraag om verandering van de omgevingsvergunning zal 
indienen. 
 
 
Evaluatie 2012  
Inrichtingen (stand van zaken peildatum 1 oktober 2012) (hfdst. 8 Wm/hfdst. 2 Wabo): 
 Voor 2012 zijn tot en met 1 oktober de volgende vergunningen verleend: 

• Veranderingsvergunningen:                           8    
Hiervoor zijn 2 uitgebreide en  6 reguliere procedures gevolgd. 
Van deze vergunningen is 88 % binnen de termijn verleend. 
Daarnaast zijn er 10 procedures om uiteenlopende redenen afgebroken en/of buiten behandeling 
gelaten. 

 Verder zijn er adviezen/vvgb afgegeven voor de volgende aanvragen: 
• Aanvragen voor veranderingsvergunningen:      5 

Hiervoor zijn 3 uitgebreide en 2 reguliere procedures gevolgd.   
Van deze adviezen/vvgb is 80 % binnen de termijn, zoals vastgelegd in de werkafspraken Wabo, 
afgegeven waarbij wordt opgemerkt dat hierbij geen rekening is gehouden met mogelijke 
termijnverlengingen die door gemeenten, al dan niet op verzoek van de provincie, zijn doorgevoerd. 
Op dit punt ontbreekt namelijk de informatie. 

 Vergunningverlening brengt beroepsprocedures met zich mee indien de omgeving en/of de aanvrager 
het niet eens zijn (is) met het genomen besluit. In 2012 is er 1 beroep tegen een afgegeven beschikking 
ingesteld.   

 
Doelstelling 2013 
Het verlenen van kwalitatief goede vergunningen, adviezen en vvgb’s binnen de (wettelijke) termijnen op 
klantgerichte wijze.  
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Doelstellingen 2013 
Het verlenen van kwalitatief goede vergunningen, adviezen en vvgb’s binnen de (wettelijke) termijnen op 
klantgerichte wijze:  
 Alle aanvragen voor omgevingsvergunningen die worden ingediend en adviezen of vvgb’s die worden 

aangevraagd, in behandeling nemen en afhandelen; 
 Voor bestaande bedrijven met vigerende vergunningen voor zover noodzakelijk 

veranderingsvergunningen, meldingen, ambtshalve wijzigingen, wijzigingen op verzoek van de 
vergunninghouder en revisievergunningen verzorgen en waar nodig vergunningen (geheel of 
gedeeltelijk) intrekken;  

 Afwikkelen van beroepsprocedures; 
 MER: verwachting 1 à 2 extra inrichtingsgebonden beoordelingen; 
  
 

Activiteiten in 2013 
Het aantal omgevingsvergunningen is vooraf moeilijk in te schatten. Dit is afhankelijk van initiatieven 
door bedrijven. De invoering van de Wabo heeft hiervoor geen gevolgen. Een deel van de vergunningen zal 
wel als verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven. Voor de bedrijven, die onder het bevoegd 
gezag van de Provincie blijven vallen, zullen tevens bouwvergunningen moeten worden afgegeven en voor 
alle bedrijven zullen voorschriften moeten worden vastgesteld voor de indirecte lozingen. Hiertoe gaat 
samengewerkt worden met de desbetreffende gemeenten en zal de samenwerking met het waterschap 
worden voortgezet. Voor het beslissen op aanvragen en het afgeven van adviezen worden alle relevante 
milieuaspecten (zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit en geluid) beoordeeld en afgewogen.  
Uitgangspunt voor 2013 is:  
• Wabo vergunningen uitgebreide procedure                 10             
• Wabo adviezen uitgebreide procedure                         6 
• Wabo vergunningen reguliere procedure                    10 
• Wabo adviezen reguliere procedure                         5 
• Meldingen activiteitenbesluit ( +IPCC)                        10  
Beroepsprocedures en bezwaarschriften tegen afgegeven beschikkingen behandelen; 
Coördinatie tussen gemeenten en waterschap in het kader van taken ingevolge Wabo en Waterwet; 
Zonebeheer: toetsing van circa 3 vergunningaanvragen op inpasbaarheid binnen de geluidzone. 
Onderzoekstraject duurzaam stortbeheer (160 uur vergunningverlening en jurist). 
Binnen inrichtingen:  
 Opstellen van uitvoeringsbeleid; 
 Ondersteunen van het bureau handhaving bij (complexe) handhavingtrajecten; 
 Beoordelen van (milieueffect)rapportages; 
 Implementeren nieuwe wet- en regelgeving; 
 Actueel houden risicokaart; 
 Adviseren aan IPO met betrekking tot nieuwe wet- en regelgeving; 
Urenbesteding 2013 
7010 uur (jurist, servicebureau, specialisten, handhaving en vergunningverlening).  

 
 
Handhaving 
Controles voor Wabo-bedrijven/locaties worden 
onderverdeeld in planbaar toezicht en niet 
planbaar toezicht. Planbaar toezicht betreft de 
reguliere preventieve controles, thematisch of 
aspectgericht toezicht, administratieve controles, 
uitvoering van metingen, controles op 
functioneren van systemen, en 
opleveringscontroles. Niet planbaar toezicht zijn 
controles naar aanleiding van klachten en 
calamiteiten en hercontroles. Controles vinden 
plaats op de omgevingswetgeving, zoals 
de Omgevingsvergunning of het 
Activiteitenbesluit. Een preventieve controle is 
een algehele controle, waarbij aandacht w
besteed aan alle belangrijke voorschriften en van 
toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf of 
locatie kan dit toezicht in meerdere controle

ordt 

s worden uitgevoerd.  
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Bij het aspectgerichte c.q. themagerichte toezicht is de aandacht tijdens het toezicht gericht op 
één of meerdere specifieke thema’s of onderwerpen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de 
administratieve controles, de controle van een kwaliteitszorgsysteem, de uitvoering van 
metingen, controle op brandveiligheid of ketengericht toezicht op bepaalde prioritaire 
afvalstromen. Naast deze vormen van toezicht vinden ook toezicht plaats aan de hand van 
klachten en calamiteiten en hercontroles plaats. Dit om klachten te onderzoeken en te 
controleren of eerder geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. In 2013 richt het toezicht 
van de grijze handhavers zich op 101 actieve Wabo-inrichtingen en locaties. Daarnaast wordt 
door de groene handhavers toezicht gehouden op een drietal inrichtingen wat het totaal aan 
actieve inrichtingen 104 maakt. 
 
Activiteiten 2013 
In 2013 vindt wederom een mix plaats van aspectgericht toezicht en van regulier toezicht. Daarbij wordt bij de 
aspecten c.q. de thematische controles de focus gelegd op onder andere de landelijke prioriteiten en door de 
toezichthouders aangegeven risicovolle thema’s. Daarbij wordt ook ketengericht gewerkt. Daarom zullen een aantal 
van deze aspecten ook benoemd worden onder het taakveld ketengericht werken. 
 
Thematisch/aspectgericht toezicht dat in 2013 plaatsvindt: 

• Administratief toezicht in beperkte en uitgebreide vorm waarbij de link wordt gelegd met financiën  
• Opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15) 
• De controle op de naleving van regels in nachtelijke uren bij bedrijven die (illegaal) in werking zijn  
• Asbest (11 controles) 
• Bodem en grondstromen 
• Poortcontroles 
• Massabalans bij autodemontage inrichtingen, voortvloeiend uit project Vernieuwing Toezicht  
• Controles bij puinbrekers, op en overslagstations, metaalrecyclingbedrijven in het kader van het project 

Vernieuwing toezicht 
• Controles van koeltorens 
• In 2013 zullen vanuit het brancheteam op- en overslag controles gedaan worden op de Kwalibo en op de 

afvaladministratie. Deze controles zullen afgehandeld worden door middels van een controlelijst. De uren 
hiervoor zijn verwerkt in het regulier toezicht en in de uren voor het brancheteam. 

• Stofaspecten  
• Geluidmetingen  

 
In 2013 vinden als vast onderdeel van het toezicht wederom gerichte ingeplande controles plaats door de uitvoering 
van (controle)metingen en bemonsteringen. Daarbij wordt de kwaliteit van o.a. (risicovolle) (afval)producten, stof, 
grondstromen en afvalwater gecontroleerd. Daarnaast zullen metingen van doelvoorschriften bij bedrijven 
plaatsvinden (uren onder regulier toezicht en separate uren voor projectleiding). 
 
Een deel van deze aspecten worden meegenomen als extra aspect bij het reguliere toezicht. Een ander deel van de 
onderwerpen wordt separaat gecontroleerd als puur op dat aspect gerichte controle.  
 
Daarmee is het totale aantal verwachte controles in 2013: 203 
(2859 uur inclusief hercontroles). 
Geluid Informatiesysteem Lawaaisporten Lelystad (GILL): 120 uur 
Uitvoering landelijke speerpunten en deelname aan Brancheteams Vernieuwing toezicht: 200 uur 
Uitvoering Handhavingsarrangement risicovolle bedrijven (zit in regulier werk en betreft informatieverstrekking). 
Beoordeling elektronisch milieujaarverslagen en E-PRTR verslagen: 180 uur 
Deelname Overlegstructuur Landelijk Meldpunt afvalstoffen: 150 uur 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 
In de uren voor regulier toezicht is voorzien in de hercontroles; 
Controles naar aanleiding van meldingen en calamiteiten (uren onder milieuklachten). 
 
Actieve samenwerking bij de diverse taakvelden vindt via de OFGV plaats met:  

• Provincie Gelderland in het kader van Milieumetingen 
• Flevolandse Gemeenten en Gooi & Vechtstreek  
• NFI 
• Provincies & gemeenten 
• Waterschap Zuiderzeeland 
• Regionaal Milieuteam Regiopolitie Flevoland 
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Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
In 2013 bij de hoge risico bedrijven het reguliere toezicht altijd uitgevoerd in samenwerking met de 2e 
toezichthouder van de inrichting. 
 
In 2013 wordt bij die bedrijven die op het onderdeel naleving het slechtste scoorde gericht gebruik gemaakt van 
voorlichting, samenwerking met partners, uitvoering van metingen of stringente handhaving om de naleving te 
verbeteren. 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
In 2013 vindt geen toezicht plaats bij 9 inrichtingen die in een zeer lage risicocategorie vallen en een goede 
naleving vertonen. Bij klachten en calamiteiten wordt hier uiteraard wel toezicht op uitgevoerd. 
 
Urenbesteding 2013 
Totaal: 3509 
 
 

4.11 Wet milieubeheer; ketengericht werken 
 
 
Handhaving 
De afgelopen jaren heeft het ketentoezicht 
meer vorm gekregen. Omdat problematiek in 
de handhaving zich niet houdt aan 
provinciegrenzen en landsgrenzen kan deze 
zeer breed ontstaan. Bijvoorbeeld omdat 
bepaalde verontreinigende (afval)stoffen of 
grondstromen binnen de provincie worden 
toegepast of juist vanuit de provincie ergens 
naartoe worden vervoerd zonder dat daar de 
regels bij in acht worden genomen. In beide 
scenario’s heeft de provincie bevoegdheid 
om daar tegen op te treden. Bij 
ketentoezicht ligt de essentie meer op 
toezicht en handhaving van de gehele keten. 
Er vindt administratief toezicht plaats, er 
worden poortcontroles uitgevoerd en er 
wordt samengewerkt door middel van 
ketencontroles en (strafrechtelijke) 
onderzoeken met handhavingpartners.  
 
Transportcontroles worden in samenwerking met de politie en handhavingpartners een aantal 
keren per jaar uitgevoerd. Daarnaast voert de Provincie deze controles op afvaltransporterende 
bedrijven ook zelfstandig uit. Controles zijn deels fysiek (lading) en deels administratief 
(controle van de gevoerde begeleidingsbrieven). De resultaten van ketengericht werken kunnen 
aanleiding geven om bepaalde inrichtingen of ketens nader te onderzoeken. Daarbij is 
samenwerking met ketenpartners van zeer groot belang. In 2013 is gekozen om de 
ketenproblematiek bij asbest en bodem- en grondstromen verder op te pakken.  
 
De provincie beschikt over expertise op het gebied van asbest. De provincie heeft geen 
specifieke taak op asbest maar controleert vanuit de landelijke prioriteit die hieraan wordt 
gegeven specifiek op het transport en de juiste opslag van deze gevaarlijke afvalstof bij 
bedrijven waar de provincie toezicht op houdt. In 2011 en 2012 is vanuit de landelijke prioriteit 
inzet gepleegd om een netwerk van asbestcontactpersonen op te richten om een kwaliteitsslag 
te maken op het gebied van deze aanpak van deze problematiek. Hierbij wordt expertise 
gedeeld en vergroot en vindt toezicht en handhaving plaats in de keten van asbest van sloop tot 
eindbestemming. De provincie hecht waarde aan de gekozen aanpak en het delen van deze 
expertise. De inzet van de provincie is in 2013 deze expertise vanuit de OFGV te blijven delen, te 
ondersteunen op het gebied van kennis en te ondersteunen bij zware casussen in 2013.  
 
Sinds 2012 vervult de provincie een aanjagersrol op het gebied van bodem en grondstromen. De 
wettelijke taak ligt op het toezicht op de juiste wijze van transport en het correct gebruik van 
de benodigde papieren. Toezicht op de verwijdering en toepassing van bodem en grondstromen 
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komen als taak terug bij ontgrondingen en saneringen maar zijn tevens een taak van gemeenten. 
Bijvoorbeeld bij bouwrijp maken en toepassing van grond. De relatief jonge provincie Flevoland 
beschikt over een schone bodem. Dat wil de provincie zo houden. De Flevolandse gemeenten 
hebben gezamenlijk een bodemkwaliteitskaart vastgesteld waardoor grondverzet volgens deze 
kaart kan plaatsvinden. De aanjagersrol richt zich op het uitvoeren van controles en het 
informeren, adviseren en in gezamenlijkheid met partners controleren en toezicht houden op 
deze stromen. Hierbij bestaat een afhankelijkheid van de partners. Samenwerking in de keten is 
van het grootste belang omdat partners allemaal een specifieke rol en verantwoordelijkheid 
hebben als het op deze stromen aankomt. Door gezamenlijk op te treden kan de gehele keten 
van begin tot eind worden opgepakt. De OFGV zal namens de provincie de aanjagersrol blijven 
vervullen door partners te betrekken om in gezamenlijkheid te blijven controleren en daarnaast 
een oog en oorfunctie te vervullen bij het eigen toezicht. 
 
Het is van grote waarde dat de OFGV verder met partners werkt aan ketentoezicht. Omdat een 
overtreding in één deel van de keten invloed heeft op de rest daarvan en vaak leidt tot verdere 
overtredingen in de keten.  
 
Activiteiten 2013 

 
Themagericht of aspectgericht toezicht: 
�         In 2013 continueert de provincie binnen de OFGV de samenwerking met lokale partners op het gebied 

van asbest. Dit doen zij door het in 2011 en 2012 opgerichte netwerk van asbestcontactpersonen zoveel 
mogelijk in stand te houden. Dit is mede afhankelijk van in te brengen taken in de OFGV en de 
achterblijvende taken bij de gemeente. De OFGV zal namens de provincie het initiatief blijven nemen 
tot periodiek overleg. Mogelijk wordt in 2013 dit netwerk vergroot met de partners uit de regio Gooi & 
Vechtstreek. Ook vanwege het vervoer van asbest door deze regio. Dit is mede afhankelijk van in te 
brengen uren door de partners. Het netwerk informeert elkaar, versterkt kennis en kunde en werkt 
samen bij zware casussen op het gebied van asbest. In 2013 wil het netwerk inzet plegen om het 
naleefgedrag betreffende asbest bij de gemeentelijke overslagstations te verbeteren. Dit gebeurt 
enerzijds door toezicht en de andere kant door voorlichting. Ook zal de OFGV namens de provincie het 
aspect asbest met ketenpartners oppakken bij de jaarlijkse handhavingsestafette. Daarnaast wordt het 
toezicht op de acceptatie en opslag van asbest bij gemeentelijke inzamelstations verscherpt en komt 
het aspect asbest terug tijdens transportcontroles. Al deze taken worden uitgevoerd om 
zodoende overtredingen in de gehele keten van asbest te voorkomen. (322 uur); 

 
• In 2013 worden tenminste 11 afvaltransportcontroles uitgevoerd. Dit gebeurt zelfstandig of met 

handhavingspartners. Daarbij wordt extra aandacht besteedt aan asbest en bodem en grondstromen. 
(360 uur).  

 
• In 2013 vinden als vast onderdeel van het toezicht wederom gerichte controles plaats door de uitvoering 

van (controle)metingen bij afvaltransportcontroles en bij de poortcontroles bij bedrijven. Daarbij wordt 
de kwaliteit van (risicovolle) (afval)producten, afvalwater en bodem en grondstromen gecontroleerd 
(Uren verwerkt in reguliere toezicht en uren voor transportcontroles).  

 
• In 2013 vindt bij een aantal bedrijven administratieve controle plaats op ingaande en uitgaande 

afvalstromen. Daarbij wordt in sommige gevallen ook een link gelegd met de financiële administratie. 
Dit om tekortkomingen in de afvalketen te constateren. (Uren verwerkt onder toezicht bedrijven). 

 
• Er zullen een drietal geplande poortcontroles bij afvalverwerkende bedrijven worden uitgevoerd waarbij 

alle in- en uitgaande afvalstromen worden gecontroleerd en eventueel bemonsterd. Asbest en bodem en 
grondstromen zijn een extra accent daarbij. (uren in regulier toezicht opgenomen). 

 
• In 2013 wordt (met partners) ketengericht toezicht uitgevoerd op bodem- en grondstromen. Partners 

zullen hiervoor worden benaderd. Dit gebeurt naast gepland toezicht met partners ook door ingepland 
thematisch toezicht bij de bedrijven waarvoor de provincie bevoegd is. Tevens wordt aangesloten bij de 
algemene afvaltransportcontroles van de provincie en worden enkele afvaltransportcontroles 
georganiseerd met gemeentelijke partners, geheel gericht op bodem en grondstromen. Het aspect 
bodem en grondstromen wordt daarnaast ook bij ontgrondingen en saneringen meegenomen. Als laatste 
vinden controles plaats op basis van signalen van partners en burgers en door middel van het vervullen 
van een oog en oorfunctie voor partners. Controle vindt zowel fysiek als administratief plaats. Eventueel 
wordt door bemonstering de kwaliteit gecontroleerd. (160 uur); 

 
• Er is participatie in de netwerkgroep grondstromen waar met ketenpartners kennis wordt gedeeld en 

initiatieven worden genomen tot gezamenlijke controles. (uren onder bodem en grondstromen); 
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• Bij het Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB) wordt met de gemeenten samengewerkt en gezamenlijk 

bodembeleid vastgesteld. Er wordt door AgentschapNL voorlichting gegeven aan aannemers, gemeenten 
e.d. over het Besluit Bodemkwaliteit. De OFGV sluit namens de provincie aan bij deze overleggen en 
ondersteunt bij de voorlichting (uren onder bodem en grondstromen); 

 
Overige activiteiten: 
 

• Coördinatie ketengericht werken (100 uur); 
• Coördinatie van de uitvoering van monstername (200 uur). 
• Coördinatie afvaltransportcontroles (25 uur) 
• Uitvoering jaarlijkse handhavingestafette (binnen reguliere tijd). 

 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 
De uitvoering van deze taken betreft gepland thematisch toezicht. De uitkomsten kunnen leiden tot de 
toepassing van extra capaciteit. Bij excessen zal altijd overlegd moeten worden hoe (extra) capaciteit wordt 
vrijgemaakt. 
 
Actieve samenwerking met: 

• OFGV gemeenten en landelijke gemeenten  
• Politie  
• Douane 
• IVW 
• NFI 
• Provincies (bij provincieoverschrijdend afval) 
• Waterschap Zuiderzeeland 
• AgentschapNL 
 

Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
Op het gebied van asbest wordt, naast toezicht, ook in het netwerk van asbestcontactpersonen inzet gepleegd 
om de regelgeving betreffende asbest, bij gemeentelijke afvalscheidingstations, te verbeteren. Dit om 
overtredingen te voorkomen. 
 
Op het gebied van bodem en grondstromen vindt naast toezicht en handhaving ook voorlichting plaats aan 
transporteurs en aannemers betreffende de geldende regelgeving. Dit gebeurt bij onder andere bij saneringen, 
ontgrondingen en transportcontroles. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
Urenbesteding 2013 
1167 uur 

 
4.12 Wet milieubeheer Vuurwerkbesluit 
 
Vergunningverlening 
Vergunningverlening voor de opslag van vuurwerk valt onder de reguliere taak in het kader van 
de Wet milieubeheer en de Wabo waarbij het Vuurwerkbesluit specifieke eisen aan de 
vergunning stelt. Voor de opslag van kleine hoeveelheden consumentenvuurwerk (van 10 tot 
10.000 kg) is geen vergunning nodig, maar kan worden volstaan met een melding bij de 
gemeente. Als een bedrijf meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk wil opslaan, moet het een 
vergunning aanvragen bij de provincie. Voor de opslag van professioneel vuurwerk moet altijd 
een vergunning bij de provincie worden aangevraagd. De taken op grond van het Vuurwerkbesluit 
betreffen de ontbrandingen. Consumentenvuurwerk mag door particulieren alleen worden 
afgestoken tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Buiten deze periode mogen 
particulieren geen vuurwerk afsteken. Aan het afsteken van professioneel vuurwerk stelt het 
Vuurwerkbesluit strenge veiligheidseisen. Onder 'afsteken' wordt verstaan: de opbouw, het 
installeren, het tot ontbranding brengen en het na ontbranding verwijderen van vuurwerk. Bij de 
uitvoering van de specifieke taken op grond van het Vuurwerkbesluit is er sprake van de 
volgende driedeling bij de vergunningverlenende activiteiten: 
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• Toepassingsvergunning 
De gebruiker van professioneel vuurwerk - een gespecialiseerd bedrijf - moet een 
toepassingsvergunning hebben. Dit is een vergunning waarin in het algemeen toestemming 
wordt verleend voor het afsteken (en alles daaromheen) van professioneel vuurwerk. Vanaf 1 
juli 2012 is het ministerie van Infrastructuur & Milieu bevoegd zijn om te beslissen op de 
vergunningaanvraag. 

• Ontbrandingstoestemming 
Voorafgaand aan een vuurwerkevenement moet de beziger een ontbrandingstoestemming 
aanvragen bij de provincie waar het vuurwerk zal worden afgestoken. In artikel 3B.3a van 
het Vuurwerkbesluit is beschreven hoe de aanvraag dient te worden ingediend. De aanvraag 
moet uiterlijk 14 weken voordat het evenement plaatsvindt zijn ingediend. Deze termijn is 
inclusief de zes weken bezwarentermijn. Gedeputeerde Staten verlenen geen toestemming 
indien de burgemeester binnen wiens gemeente het vuurwerk of de pyrotechnische artikelen 
voor theatergebruik tot ontbranding zullen worden gebracht binnen twee weken na 
ontvangst van het afschrift van de aanvraag heeft verklaard tegen het verlenen van de 
toestemming in verband met de veiligheid bedenkingen te hebben. De burgemeester kan aan 
Gedeputeerde Staten schriftelijk een verzoek doen tot verlenging van de termijn. Indien de 
burgemeester niet binnen de gestelde termijn heeft verklaard bedenkingen te hebben, wordt 
deze geacht geen bedenkingen te hebben. De ontbrandingstoestemming wordt verleend en 
bekendgemaakt. 

• Melding 
Er hoeft geen ontbrandingstoestemming te worden aangevraagd voor vuurwerkevenementen 
waarbij maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en/of 20 kg theatervuurwerk wordt 
afgestoken. De beziger kan volstaan met een melding bij de Provincie. De melding moet 
uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt worden ingediend. De Provincie 
toetst of de melding voldoet aan de artikelen genoemd in het Vuurwerkbesluit en de 
voorschriften die opgenomen zijn in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van 
vuurwerk.  

 
Activiteiten 2013 
Het afgeven van 15 meldingen en 25 ontbrandingstoestemmingen 
 
Actieve samenwerking met: 
Gemeenten. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien 
n.v.t. 
 
Urenbesteding 2013 
725 uur. 
 
Vuurwerkcoördinatie 
De provincie Flevoland heeft een wettelijke taak op vuurwerkcoördinatie. Deze wordt ingebracht 
bij de OFGV. Er wordt voor de volgende onderwerpen gecoördineerd: 

 
1) Vergunningverlening, toezicht en handhaving van de vuurwerkopslagen. 
2) Vergunningverlening, toezicht en handhaving ontbrandingen. Coördinatie tussen 

provincie en evenementenloket gemeente. 
3) Handhaving op illegaal vuurwerk. 
4) Verkoopvergunningen en handhaving in de verkoopperiode. 
5) Routering gevaarlijke stoffen (Lelystad). 
6) Uitwisseling aanpak op het gebied van Ruimtelijke Ordening 

 
De coördinatietaken worden planmatig uitgevoerd, er wordt een jaarprogramma gemaakt 
waarvan een jaarverslag wordt opgesteld. In grote lijnen ziet een jaar er als volgt uit: 

• Voorcontroles eventueel in samenwerking met gemeente en brandweer voorafgaand aan 
de verkoopdagen. 

• Controles eventueel in samenwerking met gemeente en politie tijdens de 
verkoopperiode. 

• Nacontroles door de gemeente. 
• Evenementen met professioneel vuurwerk vinden gedurende het hele jaar plaats. 
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Vragen over vuurwerk worden door de coördinator beantwoord of doorgeleid naar deskundigen in 
zijn netwerk. Wijzigingen in de regelgeving worden bekeken op hun gevolgen in de regio. Er 
wordt op regionaal niveau gecoördineerd en op landelijk niveau wordt deelgenomen aan het IPO-
overleg vuurwerkcoördinatoren. Dit overleg heeft ook regelmatig contact met de 
vuurwerkbranche. Het landelijk overleg levert input voor de beleidsafdelingen van IenM die de 
regelgeving op het gebied van vuurwerk opstellen. 
 
Handhaving 
De toezichthouders van de OFGV houden zich namens de provincie bezig met het toezicht op de 
vuurwerkevenementen welke op grond van het Vuurwerkbesluit worden aangevraagd. Daarbij 
wordt gehandhaafd volgens het landelijke Handhavingsdocument Vuurwerk 2008. Deze is echter 
nog niet aangepast aan het nieuwe Vuurwerkbesluit. Het voldoen aan de 
ontbrandingstoestemming is van cruciaal belang voor de veiligheid van publiek en het voorkomen 
van schade aan objecten. Per 1 oktober 2010 zijn de vuurwerkopslagen, met uitzondering van de 
bedrijven die onder de BRZO vallen, in het kader van de Wabo overgedragen aan de gemeenten. 
In het kader van de werkafspraken Wabo houdt de provincie namens de gemeenten het 
milieutoezicht op vuurwerkopslagen die voor de Wabo bij het bevoegd gezag lagen van de 
provincie. De OFGV zal dit toezicht uitvoeren en adviseert over bevindingen aan de gemeente. 
Het bedrijf Broekhoff zal vanwege de BRZO worden overgedragen aan NZKG. 
 
In 2012 zijn de tot nadere orde uitgestelde wijzigingen van het Vuurwerkbesluit doorgevoerd. Dit 
houdt in dat de provincie geen meldingen meer behandeld in het kader van het Vuurwerkbesluit 
maar dit nu door Infrastructuur & Milieu gebeurt. Momenteel is de provincie niet het bevoegde 
gezag om de meldingen te controleren of daar formeel toezicht op te houden. Hierover wordt in 
de loop van meer 2013 duidelijkheid verwacht. De provincie houdt tot nadere berichtgeving nog 
wel toezicht op de meldingen en ontbrandingstoestemmingen. Indien bij de meldingen 
overtredingen worden geconstateerd wordt dat doorgegeven aan de Inspectie Leefomgeving en 
Transport. 
 
Activiteiten 2013 
In 2013 wordt, net als in 2012 de prioriteit voor het preventieve toezicht op vuurwerkevenementen gelegd op de 
slechte nalevers en risicovolle evenementen. Dit omdat de naleving de afgelopen jaren sterk verbeterd is. De 
slechte nalevers zijn inzichtelijk bij de provincie en daar vindt verscherpt toezicht plaats. Daarnaast zijn er, 
ondanks goede naleving, enkele risicovolle evenementen waarbij veel publiek aanwezig is. In 2013 wordt bij dit 
soort evenementen altijd preventief toezicht gehouden. 
(352 uur). 
 
Uren voor vuurwerk overleggen en toetsen vergunningen door vaste contactpersoon. (135 uur); 
 
Vuurwerkcoördinatie (350 uur); 
 
Voor 2013 zullen afspraken worden gemaakt met de gemeenten met betrekking tot het preventieve toezicht en 
de handhaving van de nieuwe regels uit het Vuurwerkbesluit bij vuurwerkopslagen rond de verkoopdagen. 

 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van strafrechtelijk optreden. 
Controles naar aanleiding van meldingen en calamiteiten (uren onder milieuklachten). 
 
Actieve samenwerking met: 

• Gemeenten 
• I&M 
• ILen T 
• Politie Flevoland 
• Brandweer Flevoland 
• Provincies 

 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
Het toezicht bij de vuurwerkevenementen richt zich in 2013 op de slechte nalevers en risicovolle evenementen 
met veel publiek.  
  
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
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Evenementen met bekende, goed nalevende bezigers en waarbij een laag risico is, worden in 2013 niet bezocht. 
 
Urenbesteding 2013 
837 uur 
 

 
4.13 Wet milieubeheer; Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO); 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en Risicoregister
    

 
Vergunningverlening 
De provincie brengt de Wabo-brede VTH-taken ten aanzien van haar BRZO en/of IPPC-categorie 4 
bedrijven (M&R Claushuis te Zeewolde en Broekhoff Vuurwerk te Dronten) onder bij NZKG (zie 
hoofdstuk 5). Totdat deze bedrijven daadwerkelijk zijn overgedragen aan NZKG vindt 
vergunningverlening plaats door de OFGV. De verwachting is dat de taken per 1-1-2013 overgaan 
naar NZKG. Er is wel tijd nodig voor een goede overdracht van de lopende dossiers/afhandeling 
lopende procedures. 
 
Handhaving 
Ook toezicht en handhaving van BRZO en/of IPPC-categorie 4 bedrijven wordt belegd bij NZKG 
(zie hoofdstuk 5). Tot die tijd vindt toezicht plaats zoals dat daarvoor ook gebeurde. Dit gebeurt 
middels uitbesteding van de inspecties aan de Provincie Utrecht. Totdat deze bedrijven 
daadwerkelijk zijn overgedragen aan NZKG vindt uitvoering van het toezicht plaats door de 
provincie Utrecht onder de huidige samenwerkingsconstructie. De verwachting is dat de taken 
per 1-1-2013 overgaan naar NZKG. Er is wel tijd nodig voor een goede overdracht van de lopende 
dossiers. 

 
4.14  Wet geluidhinder 
 
Vergunningverlening 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om bij aanleg of wijziging van provinciale wegen voor 
bestaande woningen de maximaal toelaatbare geluidbelasting vast te stellen waarbij na afweging 
van belangen niet voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde van 48 dB Lden. Deze 
bevoegdheid geldt ook voor de geluidbelasting van woningen rond het industrieterrein 
Luchthaven Lelystad. 
 
Activiteiten in 2013 
Er worden geen activiteiten verwacht. 
 
Actieve samenwerking met: 
Afdeling R&M 
 
Urenbesteding 2013  
Naar verwachting zullen geen uren worden besteed. 
 
Handhaving 
De OFGV voert geen toezichthoudende taken uit namens de provincie met betrekking tot de Wet 
geluidhinder. 
 
4.15 Wet luchtvaart 
 
Vergunningverlening 
Als gevolg van het in werking treden van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire 
luchthavens (RBML) is de Wet luchtvaart op 1 november 2009 gewijzigd. Daarmee is de 
bevoegdheid om te besluiten over de milieuruimte en de ruimtelijke implicaties van luchthavens 
aan de provincies gedecentraliseerd. In de door Provinciale Staten vastgestelde Nota 
Luchtvaartterreinen is voor deze nieuwe bevoegd gezagrol, als toetsingskader, een beleidskader 
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opgesteld. De belangrijkste eisen die de provincie stelt aan locatie en het gebruik van een 
nieuwe luchthaven zijn: 
 

• Nieuwe initiatieven ten aanzien van structureel helikopterverkeer en gemotoriseerde 
kleine en recreatieve luchtvaart in/nabij stiltegebieden, Natura 2000-gebieden en EHS-
gebieden zijn niet aanvaardbaar. Bij die gebieden wordt een bufferzone aangehouden 
van 500 meter (stiltegebieden 1500 meter), om de te beschermen kwaliteit zeker te 
stellen; 

• Van de afstandseis van 500 meter kan worden afgeweken indien de aanvrager aantoont 
dat de beoogde luchtvaartactiviteit geen verstoring (geluid-, geur- of visuele hinder) van 
de natuur veroorzaakt. Te allen tijde geldt de verplichting om aan wettelijke normen, 
bijvoorbeeld de Flora- en faunawet, te voldoen; 

• Voor een eventuele nieuwe luchthaven geldt dat de Provincie deze in verband met 
geluidsoverlast niet wenselijk acht nabij stedelijk gebied. 

 
Het beeld van de huidige luchtvaartactiviteiten in de Provincie Flevoland is vooralsnog als volgt. 
De Provincie beschikt over 2 zweefvliegvelden en 1 helihaven. Verder worden de grote wateren 
gebruikt voor het landen en opstijgen van watervliegtuigen.  
 
Luchthavenbesluiten en –regelingen worden door Provinciale Staten vastgesteld bij provinciale 
verordening. Het is mogelijk dat er in 2013 aanvragen om luchthavenregelingen voor nieuwe 
initiatieven of wijzigingen worden ingediend.  
 
Gedeputeerde Staten kunnen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein, dat geen 
luchthaven is, ontheffing verlenen. Hiervoor geldt, dat er sprake moet zijn van gebruik van 
maximaal 12 dagen per jaar. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor ontheffingenbeleid 
vastgesteld. De OFGV registreert het gebruik van de ontheffingen en houdt toezicht op het 
feitelijk gebruik daarvan. 
 
De doelstelling voor vergunningverlening in 2013 is, om ook voor deze taak een adequaat niveau 
van totstandkoming van besluiten te realiseren.  
 
Activiteiten 2013 

• Aanvragen om wijzigingen of nieuwe initiatieven in behandeling nemen als het gaat om 
structureel gebruik; 

• Aanvragen om TUG-ontheffingen afhandelen; 
• Bijwonen overleggen interprovinciaal contactgroep luchthavens. 
• Voorbereiden besluitvorming m.b.t. luchthavenbesluiten/-regelingen. 

 
Actieve samenwerking met: 
n.v.t. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
Voor deze taak wordt nihile inzet door handhaving gepleegd. 

 
Urenbesteding 2013 

• 250 uur TUG ontheffingverlening; 
• 100 uur Luchthavenregeling/besluit; 
• 50 uur contactgroep luchthavens. 

 
 
Handhaving 
De OFGV kan namens de provincie toezicht houden bij het het gebruik van zweefvliegvelden 
en het opstijgen en landen van onder andere helikopters en watervliegtuigen bij het tijdelijk en 
uitzonderlijk gebruik van een terrein, dat geen luchthaven is, en waarvoor ontheffing is 
verleend. Dit toezicht vindt echter nauwelijks plaats omdat de provincie enkel een bevoegdheid 
heeft als het luchtvaartuig op de grond is. Niet boven het terrein of bij het opstijgen of landen. 
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Activiteiten in 2013 
Toezicht door de OFGV namens de provincie bij enkele evenementen met een controlebesteding tussen de vier en 
acht uur. 
 
Actieve samenwerking met: 
n.v.t. 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van strafrechtelijk optreden. 
Controles naar aanleiding van meldingen en calamiteiten (uren onder milieuklachten). 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien  
Op een groot deel van de RBML ontheffingen vindt geen toezicht plaats vanwege een geringe kans op 
overschrijding van de geluidsnormen. Indien klachten of meldingen worden ontvangen kan dit aanleiding zijn bij 
tijdelijke locaties toezicht te gaan houden. 
 
Urenbesteding 2013 
20 uur. 

 
4.16  Stiltegebieden 
 
Vergunningverlening 
In de VFL zijn regels opgenomen voor gedragingen betreffende het voorkomen of beperken van 
geluidhinder in stiltegebieden. De provincie Flevoland kent 5 stiltegebieden zoals het 
Horsterwold en de Oostvaardersplassen. In essentie gaat het om het weren van gedragingen die 
zodanig lawaaiig en wezensvreemd aan een stiltegebied zijn, dat zij het stille karakter van het 
gebied verstoren. Elk stiltegebied bestaat uit: 
•  een feitelijk stil gebied, dat de kern van het stiltegebied vormt en 
•  een geluidsarm overgangsgebied, dat rondom het feitelijk stille gebied ligt.  
 
Vrijstellingen en ontheffingen 
In titel 4.4 en de artikelen 4.15 tot en met 4.20 van de VFL zijn regels opgenomen betreffende 
het voorkomen of beperken van geluidhinder. Lawaaiige activiteiten in stiltegebieden zijn niet 
toegestaan. Dus geen crossauto’s, crossmotoren, motorboten, maar ook geen brommers buiten 
de openbare weg. Wanneer in een stiltegebied land- of bosbouw plaatsvindt, levert dat soms 
lawaai op. Maar die geluiden zijn gebiedseigen en niet verboden. Van de verbodsbepalingen in 
artikel 4.18 is in uitzonderingsgevallen ontheffing mogelijk.  
 
Activiteiten 2013 
Naar verwachting worden er 2 ontheffingen verleend. Dit betreft een ontgronding met vrijkomend geluid in 
het Horsterwold en een bijeenkomst van mensen incl. audio-installatie in het Kon. Wilhelminabos. Beide 
aangewezen als stiltegebied.  
 
Actieve samenwerking met: 
n.v.t.  
 
Wat doen we niet in 2013 
n.v.t. 
 
Urenbesteding 2013 
12 uur. 
 
 
Handhaving 
Activiteiten in 2013 
Gezien de vele taken op het gebied van toezicht en handhaving is het verantwoord om in de stiltegebieden 
slechts actief toezicht te houden bij klachten of meldingen van burgers en beheerders. Handhavingpartners, zoals 
Staatsbosbeheer zijn als terreinbeherende organisatie aanwezig in de betreffende gebieden en sturen op de 
naleving van de bepalingen die hier gelden. Bij geconstateerde nalevingproblemen zoals het motorcrossen in 
natuurgebieden wordt nauw samengewerkt tussen de toezichthouders van de provincie Flevoland en de 
terreinbeherende organisaties.  

  
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van strafrechtelijk optreden. 
Controles naar aanleiding van meldingen en calamiteiten (uren vallen onder milieuklachten). 
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Actieve samenwerking met: 
n.v.t. 

 
Urenbesteding 2013 
n.v.t. 

 
 

4.17 Opsporing 
 
Handhaving 

De provincie Flevoland heeft acht Buitengewoon opsporingsambtenaren in 
dienst. Deze Boa's gaan in 2013 over naar de OFGV. Boa’s zijn in eerste lijn 
toezichthouder en kunnen daarnaast, in de rol van Boa, ook strafrechtelijk 
optreden bij overtredingen van de milieuwetgeving. Daartoe hebben zij 
een eed/belofte afgelegd dat bij constatering van strafrechtelijke zaken 
opgetreden wordt. Hierbij kan gedacht worden aan het niet voeren van de 
juiste papieren bij afvaltransportcontroles, stroperij, fraude met 
afvalstoffen, onjuist omgaan met gevaarlijke stoffen, verstoring van 
dieren, uitvoeren van werkzaamheden zonder vergunning of illegaal 
ontgronden. Daarnaast starten de Boa’s onderzoeken op en voeren zij 
deze, eventueel in samenwerking met politie en andere strafrechtelijke 
partners uit. Verder wordt door de Boa’s, in overleg, expertise op het 

gebied van milieuwetgeving ter beschikking gesteld aan de Regiopolitie Flevoland, het Regionaal 
Milieuteam (RMT) van de Regiopolitie Flevoland en ketenpartners. 
 
De overtredingen waartegen door de Boa’s wordt opgetreden zijn onder andere strafbaar gesteld 
in de Wet op de economische delicten (Wed). Bevoegdheden en procedures van Boa’s zijn 
vastgelegd in de Wed, de Politiewet en het Wetboek van Strafvordering. De Boa’s staan onder de 
verantwoording van de Toezichthouder (Functioneel Parket) en direct Toezichthouder 
(korpschef) en opereren ook daaronder. 
 
De Boa’s maken zelfstandig proces-verbaal op conform het Gemeenschappelijk Kader. In het 
Gemeenschappelijk Kader staan afspraken die gemaakt zijn met het Openbaar Ministerie in 
welke gevallen strafrechtelijk wordt opgetreden. Voor de handhaving van de Boswet, de Flora- 
en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 wordt gehandeld conform de Nalevingstrategie 
Natuurwetgeving. Daarnaast is er een interventiestrategie afgesloten tussen het FP, RMT en de 
Provincie voor het toezicht op de risicovolle bedrijven binnen de Provincie. 
 
Binnen de OFGV is namens de provincie een Boa-coördinator aanwezig. Deze onderhoudt onder 
andere contact met het Functioneel Parket en Politie, coördineert de Boa inzet en zorgt voor 
kennisverspreiding van nieuwe wet- en regelgeving. 
 
Vanaf mei 2012 moeten een groot aantal overtredingen afgedaan worden met de Bestuurlijke 
Strafbeschikking (BSB). De directeur van de OFGV is per 1 januari 2013 bevoegd deze 
bekeuringen uit te vaardigen. Ten tijde van het schrijven van het PUL wordt er een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Faunabeheer Flevoland en de Vereniging 
Natuurmonumenten. Middels deze overeenkomst kunnen de Boa's van Faunabeheer en 
Natuurmonumenten ook BSB opmaken, welke worden afgehandeld door de directeur van de 
OFGV. De afhandeling van de bekeuringen verloopt via het Centraal Justitieel Incasso Bureau 
(CJIB).  
 
Activiteiten 2013 
In 2013 is voor opsporing vanuit het grijze taakveld 600 uur gereserveerd (Dit is voor 2 Boa’s inclusief opleiding). 
 
Vanuit het groene domein zijn twee boa’s werkzaam in de VFL, Whvbz en ontgrondingen. Voor hen is 280 uur 
gereserveerd voor opsporing (inclusief opleiding). Voor de overige 5 boa’s (1 vacature) in het groene domein is 
425 uur gereserveerd voor grotendeels opleidingsuren. De overige opsporingsuren bij deze vijf groene handhavers 
zijn onderverdeeld in de uitvoering van het reguliere toezicht op de Flora- en faunawet, Boswet en 
Natuurbeschermingswet. Deze toezichthouders besteden namelijk ongeveer 90% van hun tijd aan opsporing. 
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Coördinatie Boa’s (50 uur). 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van strafrechtelijk optreden. 
Opsporingsuren laten zich moeilijk plannen. Dit komt omdat elk moment een (groot) strafrechtelijk onderzoek 
kan worden gestart. Vooralsnog is er vanuit gegaan dat met de beschikbare uren grotendeels voldaan kan worden 
aan de opsporingstaak. Mochten er grote onderzoeken opgestart worden dan zal een mogelijke herprioritering 
van onder de medewerkers plaats moeten vinden.  
 
Actieve samenwerking met: 
Regionaal Milieuteam Politie 
Regiopolitie Flevoland 
Stichting Faunabeheer  
Vereniging Natuurmonumenten 
RWS 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
N.v.t. 
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 
 
Urenbesteding 2013 
1355 uur 

 
4.18 Milieuklachten & afhandeling calamiteiten 
 
Handhaving 
Artikel 7.4 van het Bor geeft aan dat het bestuursorgaan de organisatie zo dient in te richten dat 
deze binnen en buiten gebruikelijke kantooruren bereikbaar is voor het melden van acute 
klachten en beschikbaar is voor het behandelen van incidenten. Om aan deze eis te voldoen 
beschikt de OFGV voor de provincie over een 24 uur per dag te bereiken provinciale 
milieuklachtentelefoon. Klachten en incidenten worden door de piketambtenaren afgehandeld of 
doorgegeven aan de toezichthouder of instantie die toezicht houdt binnen het betreffende 
taakveld. Milieuklachten en calamiteiten zijn altijd onverwachts. Daarom is het aantal te 
besteden uren slechts een inschatting. 
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Activiteiten 2013 
In 2013 wordt, wederom, net als in 2012 ingezet op een afhandeling van 80% van de milieuklachten binnen één 
dag, 15% binnen een week en 5% binnen één maand.  
 
Op basis van een doorrekening van het aantal klachten van 2009 t/m 2012 (2012 gemiddelde berekend op basis 
van de gegevens t/m juli 2012) worden in 2013 ongeveer 243 klachten verwacht. Daarbij wordt opgemerkt dat dit 
getal hoger ligt dan de klachten in 2009 t/m 2011 die een dalende trend lieten zien. In 2012 is dit gemiddelde 
omhoog geschoten door aanhoudende klachten betreffende een mestdrogerij. Klachten worden in 2013 
afgehandeld door de OFGV of doorgegeven aan de daarvoor bestemde instanties. Daarvoor zijn een standaard 
hoeveelheid uren opgenomen voor piketdiensten en de afhandeling van milieuklachten. Indien noodzakelijk vindt 
aan de hand van klachten of calamiteiten toezicht plaats. Waar mogelijk wordt gehandhaafd op overtredingen of 
het ongedaan maken van verontreinigingen ontstaan door calamiteiten.  
 
Geurklachten vormen al jaren het grootste deel van binnengekomen milieuklachten. In 2013 vinden waar dat 
noodzakelijk is enkele nieuwe controlemetingen plaats bij bedrijven die overlast veroorzaken. Deze uren zijn 
deels voorzien en deels onvoorzien.  
 
Actieve samenwerking met: 
Alle samenwerkingpartners. 
 
Activiteiten gericht op verbetering naleefgedrag 
n.v.t. 
 
Uren gereserveerd voor niet gepland toezicht en toezicht en in het kader van bestuursrechtelijk optreden. 
Feitelijk is elke klacht of calamiteit een vorm van niet gepland toezicht.  
 
Activiteiten waar in 2013 van wordt afgezien: 
n.v.t. 

 
Urenbesteding 2013 
1110 uur. 
 
 

4.19   Beleidsadvisering  
 
Beleidsadvies 
Beleidsadvisering is een breed taakveld. Het bestaat uit het interpreteren, richting geven aan, 
opstellen van, uit (laten) voeren, informeren en adviseren over, monitoren en evalueren van 
(landelijke en lokale) wetgeving, beleidsontwikkelingen en beleidsplannen. Advisering richt zich 
daarbij tot diverse partijen. Daarnaast is het deels een onderdeel van de bedrijfsvoering. De 
uitvoering van wettelijke taken gebeurt veelal volgens vastgestelde wetgeving, ontwikkelingen 
en organisatieplannen of beleid. Daar is veelal monitoring en evaluatie nodig om 
sturingsinformatie te geven. Die sturingsinformatie resulteert weer in advisering over en voor 
nieuw beleid. Daarnaast is beleidsadvisering het geven van afgewogen adviezen aan 
vakafdelingen van de provincie, management, besturen (zoals GS en PS en OFGV) en directie om 
deze keuzes te geven hoe zij uitvoering geven aan hun (wettelijke) taken.  
 
In het kader van de handhaving dient bijvoorbeeld beleid opgesteld te worden conform de 
kwaliteitseisen die gelden voor de handhaving. Deze eisen komen voort uit het Besluit en de 
Regeling omgevingsrecht (Bor/Mor). Ook dit PUL komt daaruit voort. Beleid dat bijvoorbeeld 
opgesteld moet worden is een algemeen handhavingsbeleidkader, beleid hoe toezicht wordt 
uitgevoerd, naleving wordt gestimuleerd en hoe wordt gesanctioneerd en wordt gedoogd. Ook de 
eis van monitoring en evaluatie van het handhavingsbeleid en het PUL komen voort uit het Bor en 
het Mor. Daarnaast gelden in de wet nog praktische uitvoeringseisen zoals de scheiding tussen 
vergunningverlening en handhaving en het registeren van toezichtsbezoeken en overtredingen. 
Het uitvoeren, toetsen, adviseren en monitoren en evalueren van beleid valt onder de taak van 
de beleidsmedewerkers. Het uiteindelijk voldoen aan kwaliteitseisen en het maken van de 
keuzes op basis van de adviezen valt onder verantwoording van het bestuur. 
 
Bureau vergunningverlening adviseert beleidsmatig vanuit de technisch en inhoudelijke 
kennisachtergrond op het gebied van wettelijke taken en expertise. Hierbij wordt vooral aan 
vakafdelingen van de provincie en haar besturen (zoals GS en PS) gevraagd en ongevraagd 
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geadviseerd op het gebied van (wettelijke) taken. Uitvoering van wettelijke taken kan nl. altijd 
resulteren in ontwikkelingen die nieuw beleid danwel herziening van bestand beleid tot gevolg 
hebben. Voorbeelden van advisering vanuit bureau vergunningverlening zijn beleid aangaande 
brijnlozingen, warmtekoude opslag, bodembeleid en juridische aangelegenheden. Naast deze 
interne advisering wordt ook extern geadviseerd in werkgroepen zoals het InterProvinciaal 
Overleg (IPO, TMI).     
 
Vergunning/Handhavingssamenwerking  
In het Bor is de wettelijke taak vastgelegd om de samenwerking in de handhaving en in de nabije 
toekomst (wetsvoorstel VTH) ook de samenwerking binnen de vergunningverlening vorm te geven 
met partners. Dit met als doel de effectiviteit van de handhaving en vergunningverlening te 
bevorderen binnen de provincie. Daarnaast richt het stimuleren van de samenwerking zich op 
alle partijen die actief zijn binnen het taakveld handhaving en op het gebied van de 
vergunningverlening. Deze provinciale taak van samenwerking was voorheen ondergebracht bij 
het Servicepunt Handhaving (SepH). Deze zal vanaf 2013 worden ondergebracht bij de OFGV.  
 
Activiteiten 2013 
 
Beleidsadvisering 
Het gehele brede takenpakket van algemeen beleidsadvies (niet onder taakvelden gespecificeerd). 
(plus/minus 1.3 fte uur. Daarnaast nog eventuele specifieke vakinhoudelijk advies (1788 uren). 
 
Uitvoering Lokale Handhavingsoverleggen (135 uur) 
Regionaal Beleids overleg (uren in beleidsadvisering). 
Bijdrage leveren aan discussie kwaliteitsadvies. 
 
Stimulering samenwerking 
-Stimuleren van de samenwerking op het gebied van vergunningverlening en handhaving.  
(verwachte inzet 1067). 
 
Actieve samenwerking met: 
Alle (keten)partners 
 
Urenbesteding 2013 
2957 
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Jaarprogramma NZKG 2013 
 

5. Jaarprogramma NZKG 2013 
 
De Wabo is op vrijwel alle bedrijven en/of activiteiten in Nederland van toepassing. Een bedrijf 
en/of initiatiefnemer kan op grond van de Wabo verplicht zijn om een omgevingsvergunning aan 
te vragen, of in bepaalde gevallen een melding op grond van het Activiteitenbesluit te doen. In 
het bij de Wabo behorende Bor is per categorie bepaald welk bestuursorgaan het bevoegde gezag 
is.  
 
De provincie Flevoland is het bevoegd gezag voor twee BRZO-bedrijven te weten M&R Claushuis 
te Zeewolde (Claushuis) en Broekhoff Vuurwerk International BV te Dronten (Broekhoff). De 
provinciale wettelijke taak is het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH-taken) bij deze bedrijven. Bij de uitvoering van het BRZO zijn, naast de provincie Flevoland 
(als bevoegd gezag Wabo), de volgende partijen betrokken: de Arbeidsinspectie, de brandweer, 
de gemeente waarbinnen de inrichting is gelegen, het Waterschap Zuiderzeeland. Het 
aanspreekpunt voor het bedrijf is het Wabo-bevoegde gezag. De provincie is betrokken waar het 
betreft het taakaccent externe veiligheid en milieu. 
 
Vergunningverlening 
Wanneer een BRZO-bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt die een significante invloed heeft 
op de beoordeling van de externe veiligheid, wordt nagegaan welke overheidsinstanties bij de 
vergunningaanvraag betrokken moeten worden. De beoordeling van een veiligheidsrapport (VR) is 
een aparte procedure die niet binnen de omgevingsvergunning wordt uitgevoerd. Als 
veranderingen gevolgen hebben op het plaatsgebonden risico of groepsrisico (verandering van 
veiligheidscontouren) dient deze in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen wel 
binnen de omgevingsvergunning te worden beoordeeld. Daarvoor is ook afstemming met externe 
partijen noodzakelijk (Arbeidsinspectie, Gemeente, Brandweer). 
 
Toezicht en handhaving 
Op grond van het BRZO stelt de provincie een bestuurlijk toezichtprogramma vast. Op 31 januari 
2012 hebben wij het Bestuurlijk toezichtprogramma majeure risicovolle bedrijven regio midden 
oost 2012-2016 vastgesteld (1248157). Het resultaat van dit Bestuurlijk toezichtprogramma is dat 
de controlebezoeken door de diverse toezichthoudende organen (Arbeidsinspectie, 
Veiligheidsregio, gemeente, provincie, Inspectie L&T, Rijkswaterstaat, Waterschap, Nederlandse 
Emissie Autoriteit en de Inspectie Verkeer en Waterstaat) worden afgestemd dan wel 
gezamenlijk afgelegd. Het toezicht door de provincie Flevoland heeft betrekking op de naleving 
van de omgevingsvergunning.  
 
 
Activiteiten vergunningverlening 2013  
- De besluitvorming m.b.t. omgevingsvergunningen, exclusief de toestemmingen op grond van de 

Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. 
- Coördineren en voorbereiden van de beoordeling en besluitvorming van een VR (M&R Claushuis) 

conform het BRZO.  
- Beoordelen van de volledigheid van VR die bij vergunningaanvragen worden gevoegd.  
 
Activiteiten handhaving 2013  
- Uitvoeren Bestuurlijk toezichtprogramma BRZO. 
- Afleggen van controlebezoeken. 
- Bestuursrechtelijk optreden. 
 
Urenbesteding 2013  
Voor de BRZO inspectietaken waren tot en met 2012 de jaarlijkse kosten € 14.200,00. We gaan er vanuit dat 
dit ook voor 2013 een realistisch budget is. Dit komt grofweg overeen met 200 uur, inclusief overhead. 
Voor de vergunningverleningstaken en de overige WABO brede handhavingstaken is ca 400 uur exclusief 
overhead gemoeid. 
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BIJLAGE 1: Overzicht overige ingebrachte uren OFGV 
 
In het PUL staan taken die betrekking hebben op de uitvoering van de wettelijke taken van 
toezicht en handhaving. Getracht is deze zo uitputtend mogelijk weer te geven. Daarnaast zijn 
er taken die de OFGV uitvoert die noodzakelijk zijn om de uitvoering van wettelijke taken soepel 
te kunnen laten verlopen, die niet onder één taakveld te plaatsen zijn of die naast de uitvoering 
van wettelijke taken ook plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de administratieve 
ondersteuning voor het voorbereiden van de publicatie van vergunningen, de juridische 
werkzaamheden op het gebied van het toetsen van ontheffingen, meldingen en vergunningen en 
bezwaar en beroep. Ook het onderhouden en opbouwen van kennis is een taak die door alle 
medewerkers plaatsvindt om de kwaliteit van het toezicht en de vergunningverlening op een 
adequaat niveau plaats te laten vinden. 
 
Een deel van deze taken zal in de komende jaren vermoedelijk steeds meer terecht gaan komen 
onder de reguliere bedrijfsvoering van de OFGV. Omdat er nu sprake is van een overgangssituatie 
wordt een deel van deze taken nu nog ter volledigheid benoemd.  
 
In bijgaande overzicht zijn deze taken en de daarvoor benodigde inzet gerubriceerd. Waar nodig 
wordt een extra verduidelijking gegeven van deze taken. 
 
Taak Uren Toelichting 
Vergunningverlening   
Technologische Milieu Innovatie 
Regeling (TMI). 

100 uur Milieuadvies verstrekken ten behoeve 
van de TMI subsidie regeling. 

Beheer en onderhoud Globis / 
Squid XO/ OLO 
Ten behoeve van dagelijks 
gebruik. 

415 uur Dagelijks beheer en monitoring van 
registratiesystemen door 
vergunningverlener 

Beheer en onderhoud OLO 200 uur Het bijhouden van de rechten van 
medewerkers provincie, het 
doorvoeren van wijzigingen in de 
lokale vragenboom en het 
aanvraagformulier en het oppakken 
van landelijke wijzigingen van het 
OLO door de 
applicatiebeheerders waarbij gebruik 
wordt gemaakt van 
een provinciaal account. 
Het beantwoorden van vragen van de 
provincie m.b.t. beheer en 
onderhoud. 

Provinciale bodematlas 60 uur  
Capaciteit/inspanning leveren 
implementatieteams OFGV 

432 uur  

Handhaving   
Ondersteuning 
vergunningverlening 
(handhavingstoetsen, adviezen) 

480 uur Op bijna alle taakvelden vindt een 
handhavingstoets plaats van te 
verlenen vergunningen of 
ontheffingen om te bepalen of de 
gestelde voorschriften in de praktijk 
handhaafbaar zijn.  

Informatiegestuurde 
handhaving  
Opleiding en deelname project 
voor handhaving 

250 uur Dit betreft de opzet voor informatie 
gestuurde handhaving binnen de 
RUD’s. Invulling is landelijk nog nader 
te bepalen. 

Overlegstructuren 
Werkinhoudelijk HH 

380 uur De inzet van toezichthouders bij 
diverse overleggen op diverse 
taakvelden op het gebied van toezicht 
en handhaving. 
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Ondersteuning   
Administratieve ondersteuning 
(handhaving en 
vergunningverlening) 

2220 uur Administratieve ondersteuning is een 
breed taakveld. Gedacht kan worden 
aan ondersteuning bij opstellen, 
doorgeleiden en verzending van 
brieven, rapporten en bestuurlijke 
stukken. Advertenties opstellen, het 
publiceren van stukken en registreren 
daarvan. Het heffen en invorderen 
van leges en het voorbereiden van de 
aanslagen grondwater- en 
nazorgheffing. 

Ondersteuning leveren bij 
milieumetingen 

20 uur  

Juridische werkzaamheden  
(Vergunningverlening en 
handhaving) 

2165 uur Toets (ontwerp)beschikkingen en 
toezichtsbrieven, opstellen lasten 
onder dwangsom/bestuursdwang, 
fungeren als juridische vraagbaak en 
voeren van procedures in bezwaar en 
beroep. 

Ondersteuning diverse 
taakvelden. 

5465 uur Uren voor functie planner, functie 
kwaliteitszorg, juridische 
ondersteuning (vacature) en diverse 
ondersteunende werkzaamheden niet 
vallend onder bovengenoemde taken. 

Algemeen (alle medewerkers)   
Opleiding ICT OFGV  1056 uur Alle medewerkers dienen wegwijs 

gemaakt te worden in de nieuwe te 
gebruiken registratiesystemen en ICT 
van de OFGV. 

Kennis t.b.v. de uitvoering van 
wettelijke taken opbouwen en 
onderhouden (Handhaving, 
Vergunningverlening en 
Ondersteuning) 

3713 uur Om kwalitatief goede vergunningen te 
kunnen verlenen, toezicht te kunnen 
houden en ondersteuning te kunnen 
bieden is het noodzakelijk om actuele 
kennis te hebben en te onderhouden. 
Deze uren zijn noodzakelijk om dit 
mogelijk te maken. Hieronder valt 
bijvoorbeeld bijhouden vakliteratuur, 
wetskennis, kennis van installaties en 
het eigen maken van 
meetprotocollen. 
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BIJLAGE 2: Risicomodules uitvoeringstaken Handhaving



Beschrijving Klasse 

Asfaltcentrale Gebr. Van 
der Lee V.O.F. 

I 

Vecozuivel  I 

Recyclingmaatschappij 
Vijfhoek Flevoland BV 

I 

Morssinkhof Plastics B.V. I 

M&R Claushuis B.V. I 

Vetsmelterij van Wijk en 
Olthuis B.V. 

I 

Orgaworld 
Composteringsinstallatie 
Zeeasterweg 

II 

Tuinbouwbedrijf Leo 
Hoogweg 

II 

Mts. M. Daniels en J. 
Daniels-
Bisschop/Lovinkhoeve 

II 

Orgaworld Biocel 
Vergistingsinstallatie 

III 

Autodemontagebedrijf 
Van den Braak 

III 

Kras Recycling B.V. III 

Flevocentrale Electrabel 
Nederland 

III 

Vetsmelterij Beneluxvet 
B.V. 

III 

Biomassa Van Werven 
Energie BV 

III 

Bosland Vetsmelterij B.V. III 

Zuiderzee BV v/h Driessen 
varkenshouderij 

III 

IJB Mortel Emmeloord BV III 

WKC Almere / Nuon 
Power Generation B.V. 

III 

Milieupark (vh Overslag- 
en kringloopstation 
Lelystad) 

III 

N.V. Luchthaven Lelystad IV 

Komeco B.V. voorheen 
Agrifirm 

IV 

Excelsum 
Industriediensten B.V. 

IV 

Trimey BV IV 

Milieustraat van Dienst 
IBOR 

IV 

v.o.f. Socar Carmarket IV 

H. Klijnstra en Zn V.O.F. IV 

Speedway Lelystad IV 

Oliehandel Hoekman B.V. IV 

Floorcenter (v/h 
Vapoclean) 

IV 

WerkWagens v.o.f. IV 

De Wit autodemontage 
B.V. 

IV 

Autodemontagebedrijf 
Van der Feer 

IV 

Autodemontagebedrijf 
Gaos B.V. 

IV 

Ammerstraat Landbouw 
B.V. / Knorpolder B.V. 

IV 

Post en Haveman IV 

C.H.C. Naalden h.o.d.n. 
De Woldberg B.V. 

IV 

Econvert IV 

Robeo Casings BV / Robeo 
Car Tyres BV 

IV 

MHI Equipment Europe 
B.V. 

IV 

Scheepswerf Balk-Urk 
B.V. (voorheen Metz B.V.) 

IV 

Afvalverwerkingsinrichting 
(stortplaats) Zeeasterweg 

IV 

Betonmortelcentrale 
Flevoland BV 

IV 

Broekhoff Vuurwerk 
International B.V. 

IV 

Brengstation Griend IV 

Steegro B.V. IV 

Hulpwarmtecentrale Nuon 
Power Generation B.V. 

IV 

VED Milieuservice BV IV 

Jansen Beton Zeewolde IV 

Oliehandel Koeweit B.V. IV 

Betonmortelcentrale 
Flevoland 

IV 

Gebroeders Kraan 
Bandenservice BV 

IV 

BELA (voorheen BAVAR BV 
/ N. Broeders) 

IV 

VOF Alblas & Zn IV 

Electronic Logistics IV 

Prefab Beton Lelystad 
B.V. 

IV 

Vuilstortplaats Het Friese 
Pad 

IV 

Farm Dairy B.V. IV 

Recyclingperron de 
Steiger Almere 

IV 

Recyclingperron de Lage 
Vaart 

IV 

MC-Flevoland (voorheen 
Stichting Motorsport Club 
van Lelystad) 

IV 

A. Baas 
Tuinplantenkwekerij BV 

IV 

VOF H.E.M Schwering IV 

Onderstation Ens Tennet 
BV 

IV 

Theo Pouw Beheer B.V. IV 

Regio Politie Flevoland IV 

IBA Milieu B.V. h.o.d.n. 
Sita Recycling Services 

IV 

Basal Midden B.V. IV 

Recyclingperron Argonweg IV 

Kringloopbedrijf Goedzooi 
VOF. 

IV 

Innovatie Techniek 
Slokker B.V. 

IV 

Machinefabriek A. en L. 
Hoekman B.V. 

IV 

Van Loenen Milieu BV 
(h.o.d.n. Van der Heiden 
Milieu) 

IV 

Eerste Lelystadse 
Schroothandel B.V. 

IV 

Motorclub NOP IV 

Wouters IV 

Dycore Verwo Systems 
B.V. 

IV 

Schenk B.V. IV 

Sortiva Flevocollect-
Flevorecycling - BTC 
Emmeloord B.V. 

IV 

OAT terminal "De 
Stofzuiger" 

IV 

CyberCenter Flevoland 
(voorheen Black Box 
datacentrum) 

IV 

Stichting Duits 
Nederlandse Windtunnel 

IV 

Gemeentelijk 
Afvalscheidingsstation 

IV 

Milieupark KGA depot 
Zeewolde Trekkersveld 

IV 

Zandwinning Ketelmeer 
(zandzuiger de Ijssel) 

IV 

Meester Printing V 

Den Ouden B.V. (voorheen 
Top Compost) 

V 

Van Peperzeel Recycling 
B.V. 

V 

Stortplaats Braambergen V 

Stichting Midland Circuit 
beheer Lelystad 

V 

Golfclub Emmeloord V 

Het Friese Pad (centrale 
pompinstallatie) 

V 

Onderstation Lelystad 
TenneT BV 

V 

Terra Nova B.V. V 

Mts. Boon V 

Onderstation Dronten V 

AWZI de Kringloop V 

AWZI de Watercaroussel V 

IJsseloog (baggerdepot), 
RWS directie 
IJsselmeergebied 

V 

Onderstation Zeewolde 
(vh Liandon B.V. en n.v. 
Nuon T.P.C.) 

V 

 

 
 



Vrije veld (Risicomodule op basis van risico’s natuur) 
Beschrijving Klasse 

Natuurbeschermingswet - Evenementen (vuurwerk) I 

Flora-en Faunawet- stroperij/ illegale vangst I 

WHVBZ - Waterkwaliteit I 

Waterwet illegale WKO’s I 

WHVBZ - Blauwalg I 

Flora- en Faunawet - recreatie II 

WHVBZ - Zwemwaterbeheer, natuurlijke verontreiniging 
(vissterfte, botulisme) 

II 

Natuurbeschermingswet - bedrijvigheid (gebruik/verstoring) II 

Flora- en Faunawet - bedrijvigheid II 

Natuurbeschermingswet - recreatie - zomerseizoen 
(gebruik/verstoring) 

II 

Natuurbescherimgswet - Kitesurfen (gebruik/verstoring) II 

Ontrgondingen- Risico Ecologie II 

Bodem onbekende/illegale sanering  II 

Verspreiding exotische dieren en planten (BUDEP) II 

Waterwet - Indirecte lozing – milieurelevante lozing  II 

Natuurbeschermingswet-Visserij (gebruik/verstoring) II 

Natuurbeschermingswet - recreatie - winterseizoen 
(gebruik/verstoring) 

II 

Toepassen van bouwstoffen in water  II 

Ontgronding zonder vereiste toestemming II 

Waterwet WKO Grote installaties III 

WHVBZ - Zwemstranden III 

Waterwet - Directe lozing – (morsverliezen bij bunkeren, op- 
en overslag, etc) (Wtw) 

III 

Ontgrondingenwet - Risico archeologische waarden III 

Ontgrondingen - Risico toepassing oppervlaktedelfstoffen III 

Boswet - herbeplantingsplicht III 

Ontrgondingen- Risico waterhuishoudkundige aspecten III 

Flora-en Faunawet- schadebestrijding controles III 

Natuurbeschermingswet - (Water)Bodemsanering III 

Boswet - meldingsplicht IV 

VFL- Waterwingebieden, Grondwaterbeschermingsgebieden IV 

Reclameborden VFL IV 

Natuurbeschermingswet - natuurontwikkeling 
(gebruik/verstoring) 

IV 

Flora- en Faunawet - natuurontwikkeling IV 

Waterwet- Directe lozing – (lozing niet-verontreinigd 
hemelwater, huishoudelijk afvalwater, koelwater, etc) 
(Wtw) 

IV 

VFL- Stiltegebieden IV 

Bodem legale saneringen IV 

Ontgronding met vereiste toestemming IV 

Waterwet WKO Kleine installaties V 

 

 
 



Bijlage 3 Urenberekening PUL versus beschikbare uren bij OFGV 
 
 

 Bureau Handhaving Bureau Ondersteuning Bureau 
Vergunningverlening 

Algemene claim 
Bijlage 1 

Totaal 

Urenclaim Taakvelden PUL 
2013 in uren: 

23627  12648  36275 

Urenclaim Bijlage 1 
2013 in uren: 

1110 9870 1007 4769 16756 

Totale urenclaim PUL 
inclusief bijlage 1 
 

24737 9870 13655 4769 53031 

      

Beschikbaar bij OFGV: 26839 10733 16740  54312 

    Verschil in uren 1281 

 
Het verschil in uren zal worden ingezet voor provinciale beleidsadvisering van de provincie (zie hoofdstuk 4.19)
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