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De jaarrapportages over 2018 laten zien dat beide omgevingsdiensten hebben 
voldaan aan de taken die hun zijn opgedragen.

eDocs 
nummer:

Bij de NZKG is het aantal Flevolandse BRZO-bedrijven ten opzichte van het jaar 
daarvoor gelijk gebleven op 4. Bij twee bedrijven is intensieve handhaving inge
zet, dit heeft geleid tot meer uitgaven dan aanvankelijk was begroot.

De doelstelling voor 2018 voor de OFGV was het naar tevredenheid van zowel de 
deelnemende partijen als de bedrijven verlenen van vergunningen en het beoor
delen van meldingen. Deze hadden vooral betrekking op het behandelen en af
ronden van vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijnen. De af
spraken met de deelnemers zijn nagekomen en/of uitgevoerd.

Kern mededeling:
Sinds januari 2013 worden de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingsta
ken (VTH-taken) uitgevoerd door omgevingsdiensten in opdracht van de provin
cie. De werkzaamheden worden jaarlijks door Gedeputeerde Staten in een jaar
opdracht vastgesteld en ter kennisname aan u toegestuurd. De omgevingsdien
sten rapporteren over de uitvoering van de werkzaamheden. De jaarrapportages 
over 2018 ontvangt u hierbij.
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Mededeling:
De omgevingsdiensten voeren de provinciale VTH-taken nu vijf jaar uit. De 
meeste werkzaamheden voor Flevoland worden uitgevoerd door de Omgevings- 
dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV is een gemeenschappe
lijke regeling. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) voert de VTH- 
taken uit voor bedrijven die vallen onder het 'Besluit risico en zware ongevallen 
2015', de BRZO-bedrijven. De provincie Flevoland maakt, gezien de beperkte om
vang van de werkzaamheden, geen deel uit van de gemeenschappelijke regeling 
NZKG maar werkt op basis van een opdracht op uurbasis. r.. . .
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Moor u ligt de jaarrapportage van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV). Deze rapportage is een verantwoording op het uitvoeringsprogramma 2018. 
Voor de provincie Flevoland is beschreven welke werkzaamheden de OFGV in 2018 voor 
u heeft uitgevoerd. Meer informatie over de in het 3® trimester 2018, uitgevoerde 
meerwerkopdrachten vindt u in een apart bijgevoegde rapportage. De toelichting op de 
subsidieopdrachten wordt tegelijkertijd met deze jaarrapportage naar u verzonden.

Inleiding
Wet milieubeheer
Badinrichtingen en zwemwater 
Natuurbescherming
Milieu - Ontgrondingen
Grondwater en Warmte-Koudeopslag 
Bodembescherming
Luchtvaart
Verordening fysieke leefomgeving
Veiligheid en vuurwerk
Regionale samenwerking 
Overige milieutaken 
Bijlage

Leeswijzer
In de verschillende hoofdstukken staan per onderdeel de bijzonderheden uitgelicht. 
Daaronder vindt u puntsgewijs een eventuele toelichting op de voortgang van de 
werkzaamheden.
Bij deze trimesterrapportage ontvangt u ook een realisatletabel (bijlage 1). In deze tabel 
zijn de gerealiseerde producten getalsmatig aangegeven. De geleverde producten zijn 
aangegeven in cumulatieve aantallen over het 1®, 2® en 3® trimester. De indeling van de 
realisatletabel is gebaseerd op de Producten en Diensten Catalogus OFGV 2017 (PDC). U 
kunt de PDC vinden op www.ofqv.nl
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IZWetzrnilieubeheer

Flevokust en iuchthaven Lelystad Airport
In 2018 gaan de plannen voor Flevokust en vliegveld Lelystad van start. Dit zijn 
inrichtingen die vergunningplichtig zijn. Het gaat hier met name om de luchthaven zelf en 
om een containerterminal waar zeecontainers worden ontgast.
De werkzaamheden op het vliegveld zijn gestart, maar er is nog geen definitieve 
(milieu)aanvraag ingediend bij de OFGV.

Veranderingsvergunning gevaarlijk afval
In december 2017 heeft een bedrijf dat gevaarlijk afval verwerkt een 
veranderingsvergunning met de onderdelen ''Milieu" en ''Bouwen" aangevraagd. Het gaat 
om de bouw van een nieuwe opslaghal. Deze hal wordt gebruikt voor de opslag en het 
ontladen van Lithium-ion batterijen (uit o.a. elektrische auto's). Verder worden vier 
containers geplaatst voor de opslag van gevaarlijke stoffen. In juli 2018 is deze 
veranderingsvergunning verleend.
• Product: ROl.3 Veranderingsvergunning

Branchegerichte actualisatie vergunningen
De actualisatie van 'oude' vergunningen wordt regionaal per branche opgepakt. Naast de 
actualisatie per branche kan ook worden overgegaan tot actualisatie op verzoek van 
toezicht en handhaving van de OFGV.
In 2018 heeft de OFGV, in het kader van nieuwe wetgeving voor het Landelijk
Afvalstoffen Plan (LAP3), prioriteit toegekend aan actualisatie van bedrijven die 
afvalstoffen verwerken. Binnen een jaar moest worden getoetst of de
omgevingsvergunning van bedrijven die deze afvalstoffen verwerken nog actueel is. 
De vijftien afvalverwerkers waar de provincie bevoegd gezag voor is zijn getoetst aan het 
LAP3. Bij vijf bedrijven moet het afvalstoffen beleid (AV-beleid) geactualiseerd worden. 
In 2018 is een bedrijf dat accu's en batterijen opslaat en bewerkt, geactualiseerd door 
middel van een veranderingsvergunning. Bij twee composteringsbedrijven is de 
actualisatie gestart. Dit gebeurt door respectievelijk een revisievergunning en een 
veranderingsvergunning. Twee sorteerbedrijven en één stortplaats hebben aangegeven 
dat zij door middel van een revisievergunning willen actualiseren. De voorgenomen 
actualisatie bij het afvalbedrijf aan de Zeeasterweg is niet doorgegaan omdat het bedrijf 
tussentijds de vergunningaanvraag heeft ingetrokken.

OMGEVINGSOJENST
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IPPC actualisatie
Op drie bedrijven na, bestaat het provinciale bed rijven besta nd bij de OFGV uit 
inrichtingen met een IPPC-installatie. Deze bedrijven moeten elke vier jaar getoetst 
worden op actualiteit (Best Beschikbare Techniek). Een nieuwe ontwikkeling daaromtrent 
is dat in augustus 2018 de nieuwe BBT-conclusies afvalbeheer zijn gepubliceerd. Dit 
betekent dat de afvalverwerkers de komende vier jaar voor het aspect BBT getoetst en 
eventueel geactualiseerd moeten worden.
• Product: ROl.7 Geactualiseerde vergunning

Voor de bouw van de terminal is, na afstemming met de OFGV, de bouwvergunning door 
de gemeente verleend. Voor het milieudeel is nog geen aanvraag ingediend. De terminal 
mag pas in gebruik worden genomen als hiervoor ook de milieuvergunning is verleend. 
Hiervoor is nog geen aanvraag ingediend. In die aanvraag dienen ook de 
milieuactiviteiten te worden meegenomen zoals de overslag en mogelijk opslag van 
brandstoffen voor de vliegtuigen en op- en overslag van afvalstoffen afkomstig uit de 
vliegtuigen. Verder moeten er ook nog onderdelen van de huidige vergunning worden 
aangepast.
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Het bedrijf heeft in 2018, 27 verzoeken ingediend voor een verklaring ingevolge het 
. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Een verklaring wordt afgegeven om 
afvalstoffen waar een stortverbod voor geldt alsnog te kunnen storten. De aanvragen 
hebben hoofdzakelijk betrekking op sterk vervuilde restafvalstromen van
afvalverwerkers, sh redd erin sta Naties en afvalsorteerbed rijven. Voor deze afvalstoffen 
blijkt steeds nog geen toepassing in de circulaire economie of in de afvalverbranding 
beschikbaar. Deze afvalstoffen kunnen alleen nog maar gestort worden. Er zijn 24 
aanvragen toegekend. Er is één aanvraag buiten behandeling gesteld omdat deze 
onvoldoende informatie bevatte. Twee aanvragen zijn eind december ingediend en nog in 
behandeling.
• Product: R31.1 Verklaring geen andere verwerking dan storten

Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten (omgevingsvergunning, watervergunning en 
ontwerp vvgb) zijn zienswijzen ingediend door omwonenden.
Daarnaast is in augustus de best beschikbare technieken (BBT-conclusie) afvalbeheer in 
Brussel vastgesteld. De gevolgen van de zienswijzen en de BBT-conclusie voor de 
omgevingsvergunning en de watervergunning zijn door de bevoegde gezagen en door het 
bedrijf nagegaan. In overleg met waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Lelystad is 
geconstateerd dat definitieve beschikkingen niet eerder kunnen worden vastgesteld dan 
naar verwachting begin 2019.
• Product: ROl.3 Veranderingsvergunning

Ontwikkelingen stortplaats Zeeasterweg Lelystad
De revisie van de omgevingsvergunning van de stortplaats aan de Zeeasterweg in 
Lelystad is benodigd. Bij de stortplaats en afvalverwerkingsinrichting aan de Zeeasterweg 
in Lelystad is sprake van een opeenstapeling van aanvragen en besluiten. Daarom is met 
het bedrijf afgesproken dat het bedrijf een aanvraag voor een revisievergunning (een 
vergunning die alle vorige vergunningen vervangt) indient. Voor de lopende procedure 
voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie heeft de gemeenteraad van Lelystad een ontwerp 
vvgb afgegeven. Dit is nodig omdat de voorgenomen activiteit in strijd is met het 
vigerende bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit is in het 2® trimester gepubliceerd.

OMQEVINDSOIEN5T
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Voor Flevokust is een aanvraag ingediend voor de containerterminal. De OFGV heeft een 
verzoek om aanvullingen naar de aanvrager gestuurd. Naar aanleiding hiervan wordt de 
aanvraag aangepast. De overkapping boven de op- en overslag van de afvalstoffen komt 
te vervallen in verband met strijdigheid bestemmingsplan. In plaats daarvan wordt een 
vloeistofdichte vloer aangelegd en wordt een voorziening aangelegd voor het eventueel 
vrijkomende (afval)water. Het vrijkomend (afval)water wordt afgevoerd en/of geloosd 
afhankelijk van de verontreiniging.
• Product: ROl.l Oprichtingsvergunning

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
In het voorjaar van 2018 is in het Bestuurlijk Omgevingsberaad het belang onderkend 
van een landelijke programmatische aanpak ten aanzien van zeer zorgwekkende stoffen 
(ZZS). Daarbij is door de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
toegezegd dat de ZZS-uitvraag door de omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat wordt 
uitgevoerd. Uitgangspunt is dat deze landelijke aanpak op 1 januari 2021 is voltooid. 
De OFGV heeft afgelopen periode op verzoek van de provincie een korte eerste 
inventarisatie uitgevoerd naar de provinciale bedrijven die mogelijk ZZS uitstoten. 
Over de verdere aanpak dienen tussen provincie en OFGV afspraken gemaakt te worden. 
Deze taak valt niet onder het reguliere takenpakket en is daarmee een nieuwe taak. 
Voordat uitvoering aan deze taak kan worden gegeven is eerst gekeken welke 
deskundigheid en capaciteit van de OFGV nodig is.
• Product: A02.1 Advies milieuaspecten taakuitoefening bevoegd gezag
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Ontwikkeling stortplaats Braambergen
Afvalzorg heeft in december een vergunningaanvraag ingediend voor het bouwen in strijd 
met het bestemmmingsplan en in werking hebben van een groot zonnepanelenpark op 
de stortheuvels van stortplaats Braambergen. De aanvraag is voor advies naar de 
gemeente Almere en de provincie Flevoland (NB-wet) gezonden.
• Product: ROl.3 Veranderingsvergunning

Ketentoezicht kringloopwinkels en co-vergisting
Binnen de OFGV zijn twee keten projecten gedraaid: het project 'E-waste 
kringloopwinkels' en het project 'Co-vergisting'. Daarnaast worden ook afval- 
transportcontroles uitgevoerd.

Beoordelen rapportageverplichting industriële bedrijven
Het Integraal e-PRTR-verslag gaat over de jaarlijkse milieurapportage van industriële 
bedrijven. In 2018 heeft de OFGV de e-PRTR-verslagen 2017 beoordeeld op 
geloofwaardigheid, volledigheid en consistentie.
Bij de OFGV zijn 25 provinciale bedrijven ondergebracht die onder de werkingssfeer van 
de PRTR-verordening vallen. Van deze bedrijven is nagegaan of een elektronisch 
milieujaarverslag ingediend moest worden. Er bleven acht bedrijven onder de 
rapportagedrempel. Zij hoefden geen verslag in te dienen. Twee bedrijven deden dat 
toch. De overige bedrijven hebben de elektronische milieujaarverslagen ingediend. De 
negentien verslagen zijn beoordeeld en voor zover noodzakelijk na aanpassing 
geaccepteerd. Acht van de negentien verslagen bleken meteen bij indiening volledig. Van 
een aantal verslagen zijn na een eerste accordering op verzoek van de emissieregistratie 
(RIVM) gewijzigde versies ingediend door de bedrijven. Deze zijn opnieuw beoordeeld en 
geaccordeerd.
• Product: R06.2 Beoordeling E-PRTR-rapportage

E-waste bij kringloopwinkels
Doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de afvalstromen bij 
kringloopwinkels in de regio.
Uit een analyse bij kringloopwinkels in Amsterdam, uitgevoerd door de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), blijkt dat er aanzienlijke hoeveelheden afval 
vrijkomen bij kringloopwinkels.
Er zijn 34 kringloopwinkels / antiquariaten gevestigd binnen de provincie Flevoland, blijkt 
uit gegevens van onder andere de Kamer van Koophandel. Hiervan zijn dertien 
inrichtingen in 2018 bezocht. Bij vier Inrichtingen is een vervolgactie vereist. Negen 
andere inrichtingen moeten nog gecontroleerd worden. De resterende twaalf 
kringloopwinkels worden niet bezocht omdat gebleken is dat er geen sprake is van e- 
waste (afval van elektronische apparatuur).

Ontwikkeling elektriciteitscentrale Lelystad
Voor de elektriciteitscentrale in Lelystad is eind november een vergunningaanvraag 
ingediend. De aanvraag heeft betrekking op:
• Een nieuwe transformator, voor het verwerken van buiten de inrichting opgewekte 

stroom;
Een tra nsformator/scha kei kast voor een zonnepanelenpark dat binnen de inrichting is 
gelegen;
Het verwijderen van de Flevo 32 installatie uit de vergunning en het daarvoor 
aanpassen van de geluidruimte.

Met het verlenen van de vergunning wordt de geluidruimte in overeenstemming met de 
feitelijke situatie gebracht.
• Product: ROl.3 Veranderingsvergunning

OMGEVINGSDIENST
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Naast de aantallen in de Realisatietabel zijn vier vooroverleggen gevoerd die inmiddels 
ook zijn afgerond/beëindigd. Het betroffen drie zaken om te komen tot een aanvraag

Preventieve controle bij afvalbedrijven ter voorkoming van brand door broei 
Bij afvalbedrijven in Dronten, Biddinghuizen, Zeewolde, Lelystad en Almere zijn in juli en 
augustus 2018 extra controles uitgevoerd op maatregelen ter voorkoming van brand 
door broei. Door de aanhoudende warmte en droogte was het risico op brand door broei 
groter In andere delen van het land waren al diverse afvalbranden ontstaan door broei. 
Door de extra controles is een beginnende broei ontdekt en hebben bedrijven extra 
maatregelen genomen om brand te voorkomen.
• Product: TO 1.2 Themacontrole

Toelichting aantallen Wet milieubeheer
Hieronder vindt u een toelichting op de aantallen genoemd in de realisatietabel onder 
Wet Milieubeheer.

Omwonenden dienden bezwaar in tegen een verleende vergunning aan een stortplaats. 
Het bezwaar is niet ontvankelijk verklaard omdat deze te laat was Ingediend.
• Product: JOl.1. Bezwaar zonder voorlopige voorziening

Transportcontroles
In 2018 heeft de OFGV transportcontroles georganiseerd. Hierbij werkt de OFGV samen 
met de mllieu-agenten van de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren van de 
provincie Flevoland.
Tijdens deze controles is er aandacht voor de verschillende belangen van de diverse 
samenwerkingspartners. Voor de provincie zijn dit de te zware transporten en afvallende 
ladingen. Deze kunnen flinke schade aan de wegen veroorzaken.
In 2018 zijn acht transportcontroles georganiseerd in samenwerking met de politie en 
provincie Flevoland. Tijdens de controles zijn door de OFGV meerdere waarschuwingen 
gegeven naar aanleiding van het niet juist invullen van afvalbegeleidingsformulieren. Er 
is eenmaal een Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) opgemaakt voor het niet 
hebben van een VIHB-inschrijving en bij een aantal afvaltransporten is een signaal 
afgegeven aan andere omgevingsdiensten.
• Product: Tl 7.1 Transportcontrole

Bezwaarzaken
Door een productiebedrijf is bezwaar ingediend tegen een voornemen last onder 
dwangsom voor het lozen van afvalwater op het riool met een te hoge pH-waarde. In 
overleg met het waterschap Zuiderzeeland wordt onderzocht of de vergunning van het 
bedrijf kan worden aangepast. Het voornemen last onder dwangsom is ingetrokken, 
waarna het bedrijf besloten heeft het bezwaar in te trekken.
• Product: JOl.2. Bezwaar zonder voorlopige voorziening

Co-vergisting
In 2016 en 2017 zijn alle co-vergisters binnen het werkgebied van de OFGV bezocht en 
gecontroleerd. Doel van deze controles was om vast te stellen of de aangevoerde co- 
producten bij de co-vergisters voldeden aan de zogenaamde positieve lijst. De lijst 
waarop staat welke producten in een co-vergister gestopt mogen worden.
In 2018 heeft dit een vervolg gekregen.
Dit vervolg heeft zich toegespitst op het verzamelen van informatie over de ontdoeners 
(afvalopslag- en -verwerkende bedrijven) van co-producten welke gebruikt worden in de 
co-vergistingsinstallaties. Er zijn extra administratieve controles uitgevoerd bij 
vetverwerkende bedrijven in Dronten. Bij deze bedrijven is de gemeente het bevoegd 
gezag.
Er zijn hierbij geen overtredingen geconstateerd met betrekking tot het ketentoezicht. 
• Product: TOl.1 Preventieve administratieve controle
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Verder zijn nog drie aanvragen voor een omgevingsvergunning behandeld die voortijdig 
zijn afgebroken/ingetrokken en zijn drie aanvragen doorgezet naar de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied omdat het zwaardere inrichtingen betreft.

Klachten verwerkingsbedrijf mest Drenten
De verbouwing van het verwerkingsbedrijf van meststoffen in Dronten is nog niet 
voltooid, wel is in september 2018 de nieuwe hogere schoorsteen in gebruik genomen. 
Verwachting is dat de gehele verbouwing en aanpassing van installaties in 2019 afgerond 
wordt. In het 2® trimester zijn minder klachten ingediend dan daarvoor.

voor een omgevingsvergunning en één zaak om te komen tot het uitvoeren van een 
nader onderzoek in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb).

De OFGV reageert binnen zeven werkdagen op klachten. Binnen deze termijn heeft de 
klager een reactie gekregen van de OFGV over de wijze waarop er met zijn klacht wordt 
om gegaan. Na afhandeling van en klacht kan een nieuw product worden gestart, 
bijvoorbeeld een controle bezoek. Honderd procent van de klachten is binnen deze zeven 
dagen in behandeling genomen.

* Bovenstaande tabel laat het aantal en soort ingediende klachten zien in de periode 01-01-2018 
t/m 31-08-2018.
* De klachtindiener krijgt binnen 7 dagen reactie van de OFGV. Het vervolg van de klacht is een 
regulier product. De afhandeltermijn is afhankelijk van de ernst en omvang van de klacht.
* De aantallen in de realisatietabel kunnen afwijken door wijze van administratieve afsluiting.
* Product: T06.1 Klachtbehandeling

Klachten
Het grootste gedeelte van de binnengekomen milieuklachten zijn net als voorgaande 
jaren voornamelijk geurklachten. In 2018 valt op dat deze klachten voornamelijk worden 
veroorzaakt door drie bedrijven in de provincie Flevoland. Dit betreft een 
verwerkingsbedrijf van mest in Dronten en twee composteer/afvalbedrijven in Lelystad. 
Er is gekozen om de inzet van geuronderzoek alleen te doen bij bedrijven die 
substantieel veel klachten veroorzaken. Andere bedrijven gaven geen aanleiding tot het 
doen van een geuronderzoek.

Aantal klachten 2018 Flevoland:
159 totaal

B Melding/tip

□ Overig

B Water
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Verder wil een nieuw hotel bij Lelystad een zwembad exploiteren en voor de
Markerwadden in het Markermeer zijn ook plannen voor een zwemgelegenheid in 
oppervlaktewater. De bovengenoemde kennisgevingen zijn nog niet officieel ingediend. 
• Product: RO9.1 Kennisgeving zwembaden

In 2018 is een aantal keer vooroverleg geweest over kennisgevingen Wet hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Een saunacomplex in Dronten 
is afgebrand en daar is de vraag voor gekomen om een zwembad als tijdelijke 
noodvoorziening te gebruiken. Verder is een aantal kennisgevingen Wet hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) voor zwembaden afgerond. 
Daaronder valt ook het besluit tot het aanwijzen van de 33 zwemwaterlocaties in 
oppervlaktewater. Hiervoor zijn er zeven zwemwaterprofielen beoordeeld. Het 
zwemwaterprofiel hoort bij het besluit tot het aanwijzen van de zwemwaterlocaties en 
het veiligheidsonderzoek. De waterbeheerder dient iedere drie/vier jaar het 
zwemwaterprofiel te herijken.

Reden hiervoor is een gunstige windrichting en de ingebruikname van de nieuwe 
schoorsteen. In het 3® trimester zijn klachten nagenoeg niet meer ontvangen. De OFGV 
blijft de klachten over het verwerkingsbedrijf monitoren.

Regelgeving badinrichtingen en zwemwater
Bij een kennisgeving of ontheffing bij nieuwbouw- of verbouwplannen van een zwembad 
beoordeelt de OFGV of wordt voldaan aan de gestelde eisen qua veiligheid en hygiëne 
inclusief de waterbehandeling schema's, technische berekeningen, gebruik beweegbare 
bodem, legionella preventie badwater en het stellen van nadere eisen met de uitvoering 
van kleurproeven.

Toename klachten composteer/afvalbedrijven Lelystad
Omdat de klachten van geuroverlast bij de twee composteer/afvalbedrijven in Lelystad 
blijven aanhouden, is in samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 
een emissiemeting uitgevoerd. Deze emissiemeting is uitgevoerd bij het 
composteringsbedrijf.
Uit het opgeleverde rapport blijkt een overschrijding van de emissienorm. Het bedrijf is 
hierop aangeschreven en moet nadere maatregelen treffen om aan de emissienormen te 
voldoen. Het bedrijf heeft hierop een eigen geurmeting uit laten voeren in aanwezigheid 
van toezichthouders van de OFGV en ODRA. Hierbij is door de OFGV en de ODRA 
opgemerkt dat niet voldaan wordt aan de juiste meetmethodiek.
Het bedrijf moet daarom aanpassingen doorvoeren. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. 
Om deze reden is handhaving tegen het bedrijf gestart. Er is voor gekozen om de inzet 
van geuronderzoek alleen te doen bij bedrijven die substantieel veel klachten 
veroorzaken. Andere bedrijven gaven geen aanleiding tot het doen van een 
geuronderzoek.
• Product: TOl.2 Themacontrole, T06.1 Klachtbehandeling

Beleidsadvies zwemwater
Deelname IPO adviesgroep Deskundigenberaad zwemwater
Het blijft van belang om via de IPO adviesgroep Deskundigenberaad zwemwater (IPO- 
Dbz) met het ministerie in gesprek te blijven. De OFGV heeft via het IPO, in de 
ontwerpfase input gegeven op nieuwe wetgeving rondom badinrichtingen en zwemwater. 
Het gaat dan om de Omgevingswet en de regelingen in het Besluit Kwaliteit 
Leefomgeving (BKL) en Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

OMGEVINGSDIENST
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Waterkwaliteit zwembaden
Maandelijks ontvangt en beoordeelt (administratieve controles) de OFGV de laboratorium 
analyse gegevens van de waterkwaliteit van alle zwembaden in Flevoland.
Bij een geconstateerde overschrijding van de norm kan hierdoor direct door de 
toezichthouder worden gereageerd en eventueel de nodige maatregelen worden 
genomen.
Afhankelijk van het aantal maanden per jaar dat een zwembad is geopend mogen er een 
bepaald aantal onvoldoende maandtoetsingen hebben plaatsgevonden. Hierdoor kan 
gedurende het jaar indien nodig worden bijgestuurd.

Informatie RIVM
Er is een verzoek Ingediend door het RIVM om informatie te krijgen over 
zwemwaterlocaties voor wetenschappelijk bacteriën-onderzoek in 
oppervlaktezwemwater. De OFGV heeft daarom informatie verstrekt over de 
zwemwaterlocaties in Flevoland.
• Product: A02.1 Beleidsadvies milieu

Zwembaden
Risicobeoordeling badinrich ting
De Omgevingswet schrijft voor dat bij nieuw- of verbouw van een badinrichting door de 
houder van een badinrichting of zwemgelegenheid een risicoanalyse met beheersplan 
moet worden opgesteld. Dit plan, inclusief beheersing van de risico's, moet worden 
beoordeeld op een goede veiligheid en hygiëne voor zwemmers. Vooruitlopend op de 
komst van de Omgevingswet is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van plan 
onri met een IPO-werkgroep Toezicht & Handhaving te starten met het opstellen van een 
model risicoanalyse voor zwembaden. Dit is uitgesteld naar 2019.
• Product: R06.3 Beoordeling risicoanalyse badinrichting

Vragen regelgeving evenementen
Naar aanleiding van een WOB-verzoek vraag is informatie verstrekt over de regelgeving 
voor Hottubs of zwembaden bij evenementen. In overleg en samenwerking met de 
provincie is hierover informatie verstrekt.

QMGeVtNCSOIENST

Deelname werkgroep ''Handreiking hoe om te gaan met evenementen m.b.t. 
zwemwater"
De OFGV heeft deelgenomen aan de landelijke werkgroep: "Handreiking hoe om te gaan 
met evenementen in en rondom water". Evenementen vallen niet onder de Whvbz- 
regelgeving, maar het is voor de organisatoren van evenementen in en rondom water 
goed om op de hoogte te zijn van de risico's voor deelnemers en hoe deze zoveel 
mogelijk kunnen worden voorkomen. Deze handreiking is aan het begin van het 
zwemseizoen gepubliceerd en in het najaar is een evaluatie geweest. De opmerkingen en 
aanpassingen worden doorgevoerd voor het gebruik van de handreiking in 2019. Zie als 
aanvulling hierop ook de tekst verder in deze rapportage over het toezicht dat is 
gehouden bjj evenementen met zwerngele^enheden.
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Controles zwembaden
Over het algemeen was de naleving van de zwembaden in 2018 goed op orde. De 
geconstateerde overtredingen konden vaak met een waarschuwing worden afgedaan. 
Opvallend is dat vaak een soort bedrijfsblindheid is ontstaan, waardoor een deel van de 
geconstateerde overtredingen over het hoofd wordt gezien. Eigenaren geven aan dat zij 
de jaarlijkse controles zien als een soort audit, waarbij de overheid meekijkt en 
informatie geeft. De jaarlijks controle bezoeken worden, ook al zijn ze altijd 
onaangekondigd, bijna altijd als positief ervaren.
• Product: TOl.7 Initiële controle zwemwater badinrichting

Van de 43 uitgevoerde jaartoetsingen van de waterkwaliteit van de zwembaden in 
Flevoland, voldoen drie zwembaden niet aan de norm voor een "voldoende" jaartoetsing.

• Bij één openbaar zwembad was in 2018 al geconstateerd dat twee baden 
gedurende de laatste jaren meer gesloten waren dan geopend. Als ze wel 
geopend waren dan voldeden ze regelmatig niet aan de normen. Het zwembad 
heeft aangegeven om begin 2018 de waterkwaliteitsproblemen van deze baden te 
hebben opgelost. Afgesproken was dat de waterkwaliteit van deze baden in 2018 
maandelijks moeten voldoen aan de normen. Was dit niet het geval dan moeten 
deze twee baden permanent gesloten worden. Eén van de twee baden voldeed 
wederom niet aan de jaartoets normen en is in december gesloten.

• Eén openbaar zwembad had drie keer achtereenvolgend een onvoldoende 
maandtoetsing van een paar baden, tweemaal van de zelfde parameter. 
Aangegeven is dat tijdens de periode van de drie onvoldoendes, de baden die niet 
aan de norm voldeden, ook voor het publiek gesloten zijn geweest. Doordat er 
een gescheiden waterbehandelingssysteem is kon er nog wel gebruik gemaakt 
worden van de andere baden, deze voldeden wel aan de waterkwaliteitsnormen. 
De waterkwaliteit wordt nu door middel van verschillende
meetmethodes/apparatuur dagelijks gemonitord. De uitkomsten hiervan worden 
zorgvuldig naast elkaar gelegd en afgestemd. De zwemwaterkwaliteit wordt 
hierdoor nu voldoende geborgd. Bezoekers lopen hierdoor geen extra 
gezondheidsrisico.

• Van één zwembad kon het waterbehandelingssysteem het veelvuldige gebruik van 
het zwemwater (door het langdurige en extreem warme weer) niet aan. Hier werd 
uiteindelijk de openingstijden aangepast en het aantal bezoekers per dagdeel 
beperkt.

• Product: Administratieve controle zwemwater

Gevolgen extreem warme weer op zwemwater
Het langdurige en extreem warme weer deze zomer, heeft ervoor gezorgd dat de 
waterkwaliteit behandelingssystemen van veel zwembaden op campings en parken, 
zwaar onder druk kwam te staan. Door het hoge aantal bezoekers en de langdurige 
belasting van het zwemwater, hadden de systemen grote moeite om de waterkwaliteit 
binnen de normen te houden. Ook zonnebrandcrèmes zorgden voor de nodige extra 
vervuiling. Eén zwembad op een camping is verplicht gesteld om extra maatregelen te 
treffen, zoals plaatsing van een douche, de openingstijd te beperken en het aantal 
zwemmers te beperken. De meeste zwembaden hadden zelf al extra maatregelen 
ingesteld. In de maanden juli en augustus hadden zes en respectievelijk vijf van de 43 
zwembaden een onvoldoende maandtoets (laboratorium uitslag).
• Product: TOl.6 Administratieve controle zwemwater

©
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Zie hieronder enkele voorbeelden geconstateerde overtredingen:

!) Kapot net in het afscheidingshekwerk 2) Ernstige schimmelvorming in muur

1) Scherpe randen op grond 2) Grote opening in overloopgootrooster

1) Onveilig gevaarlijk scherp voorwerp 2) Na controle veilig en zichtbaar

11Jaarrapportage OFGV 2018 provincie Flevoland

Afgesproken is om in 2018 een aantal zwembaden te controleren op toezicht tijdens de 
speciale thema-avonden. Hiervoor in de plaats zouden een paar zwembaden met een 
goed naleefgedrag niet vyorden gecontroleerd. Er waren geen signalen vanuit de 
zwembadwereld dat het toezicht tijdens de thema avonden te kort schoot. Integendeel 
tot eerdere signalen over onvoldoende toezicht bij deze avonden, is duidelijk geworden 
dat zwembaden het toezicht tijdens deze avonden erg belangrijk vinden en hier extra 
aandacht aan besteden. Er is om die reden gekozen om de extra tijd te besteden aan de 
evenementen. In de zomermaanden bleek dat tijdens evenementen regelmatig gebruik 
wordt gemaakt van onder andere hottubs. Door de grote aantallen bezoekers zou hier 
een groot gezondheid risico kunnen ontstaan. Naast het advies dat hierover is gegeven 
heeft de OFGV ook gekeken naar de naleving van de regels met betrekking tot het 
gebruik van hottubes en whirlpools die gebruikt worden tijdens een evenement. Gezien 
het tijdelijk karakter van het evenement, vallen deze onder de evenementenvergunning. 
Hierin is samengewerkt met de toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving 
van de gemeentelijke evenementenvergunning. Geconcludeerd is dat er nog veel 
onduidelijkheden zijn qua legionella beheersing en dat er eens goed gekeken moet 
worden naar een betere borging van de waterkwaliteit. Bij de evenementenvergunning 
voor een groot evenement op het Walibiterrein is het advies gegeven om in ieder geval 
aandacht te besteden aan legionella beheersing.

Vragen regelgeving en evenementen
In het kader van evenementen is er informatie verstrekt aan gemeenten en 
evenementenorganisatoren omtrent de waterveiligheid van hottubs en zwembaden bij 
evenementen. Daarnaast is er informatie verstrekt aan de provincie voor het 
beantwoorden van een (landelijk) WOB-verzoek omtrent de (water)veiligheid van 
reguliere zwem watervoorzieningen (zwembaden) in Flevoland.

OMBEVINCSDIENST
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Zwanenpoep is en blijft een hygiëneprobleem op de stranden. Bij een klein strand in 
Almere in het stedelijk gebied kon zelfs het gehele jaar niet gezwommen worden 
omdat de zwanen en andere watervogels het strandje compleet hadden 
overgenomen.
Bij drukte is soms veel zwerfvuil op en rondom de stranden waargenomen evenals 
overvolle prullenbakken.
Zwemmersjeuk kwam ook in 2018 weinig voor. Er Is dan ook door de OFGV geen 

. melding zwemmerjeuk uitgegaan. Wel zijn enkele meldingen onderzocht. Deze 
meldingen hadden betrekking op één bepaald strand. Onderzoek wees uit dat de jeuk 
werd veroorzaakt door de Eikenprocessie rups, aanwezig in de eikenbomen op het 
strand en niet door de poelslak die zwemmerjeuk veroorzaakt.
Er zijn stranden die minimaal worden onderhouden. Ondanks herhaaldelijk contact 
met de strandbeheerder is er geen verbetering. Voorbeeld hiervan is een strand in 
Almere. Hier worden veel evenementen georganiseerd waardoor nog maar één kwart 
van het strand echt toegankelijk is. Dit gedeelte moet gedeeld worden met 
naaktrecreatie en honden. Een ander strand is na 3 jaar voor het publiek gesloten te 
zijn geweest in 2018 opengesteld.
Door het maaibeleid op het Gooimeer is erg veel aangespoeld wier op de stranden 
aangetroffen.
Het water was over het algemeen zeer helder met vaak een doorzicht van meer dan 
een meter.
Door de bijzonder warme zomer werd er beduidend meer gebruik gemaakt van de 
zogenaamde "wilde zwemplekken".
In 95 procent van de gevallen dat een maatregel is ingesteld heeft de toezichthouder 
zelf geconstateerd dat hiervoor noodzaak was.

Toezicht bij zwemstranden
De zomer van 2018 was een extreem mooie maar hete zomer. De droogte en hitte 
hebben ook invloed gehad op de waterkwaliteit. In Flevoland zijn in tegenstelling tot 
voorgaande jaren meer maatregelen met betrekking tot het zwemwater ingesteld. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld een waarschuwing of negatief zwemadvies.
Daarentegen viel in vergelijking met andere provincies het aantal ingestelde maatregelen 
Flevoland mee.
Dit kan mede te maken hebben met het feit dat alle buitendijkse stranden in Flevoland 
deel uit maken van een groot watersysteem. Het waterpeil was weliswaar iets gezakt 
maar dit had geen invloed op de waterkwaliteit. Doordat er weinig neerslag viel, was er 
ook minder uitspoeling. Het gevolg is dat er ook minder voedingstoffen voor de groei van 
blauwalg en minder bacteriën in het water terecht zijn gekomen. Door de lage ligging ten 
opzichte van het NAP worden de watergangen In Flevoland gevoed door het kwelwater 
dat onder de dijk doorsijpelt. Hierdoor bleef op de meeste zwemplekken in Flevoland het 
waterniveau stabiel.
Alle zwemstranden zijn, tijdens het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober), minstens één keer 
in de week door een toezichthouder van de OFGV gecontroleerd. Hierbij zijn de volgende 
constateringen gedaan:
•

Constateringen van de toezichthouders die omwille van veiligheid en gezondheid direct 
door de beheerder moesten worden aangepakt:

Verwijderen van uitstekende en scherpe voorwerpen op het strand;
Stinkende massa wier langs de vloedlijn;
Blauwalg langs de vloedlijn;
Veel zwanenpoep op de stranden tijdens drukke stranddagen;
Overvolle prullenbakken en veel zwerfvuil;
Maatregelen om eikenprocessierups te bestrijden;

• Product: TOl. 7 Initiële controle zwemwater badinrichting

OMGEVtNGSDIENST
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Waarschuwing bijzondere omstandigheid

Aantal en soort maatregel zwemstranden 2018
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Nader onderzoek
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1. Aantal en soort maatregelen 2018
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• Gevaarlijke objecten van het strand verwijderen;
• Poelslakken ruimen.

• Product: D07.3 Toezicht bij zwemstranden 
Biauwalg langs vloedlijn
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£3 Waarschuwing ® Negatief zwemadviess Nader onderzoek

103i

23

3

cS'

5?

2. Aantal dagen van ingestelde maatregel
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Communicatie en informatie
De OFGV communiceert tijdens het zwemseizoen intensief richting deelnemende partijen, 
strandbeheerders en strandbezoekers. Er wordt tijdig voorzien van de meest actuele 
informatie. Dit komt doordat de lijnen met de toezichthouder kort zijn waardoor snel naar 
buiten toe gecommuniceerd kan worden. Dit gebeurt voornamelijk via de digitale media. 
Door de dynamiek van blauwalg en de soms zeer snel veranderende
weersomstandigheden blijkt de digitale weg zeer geschikt. Bezoekers weten de kanalen 
inmiddels goed te vinden en informatie wordt ruimschoots gedeeld.
De input voor het wel/niet instellen van maatregelen komt voornamelijk uit visuele 
inspecties van de toezichthouders. In tegenstelling tot andere provincies doet de OFGV 
veel visuele inspecties zelf. De ingestelde maatregelen en adviezen worden vaak direct al 
op de stranden zichtbaar gemaakt en gecommuniceerd op de website van de OFGV en 
zwemwater.nl vermeld. Hierdoor komt de berichtgeving via diverse kanalen in de meeste 
gevallen overeen met de situatie op de stranden.
De zogenaamde blauwalgvluchten, de meetgegevens van waterschap Zuiderzeeland en 
Rijkswaterstaat, de visuele waarnemingen van toezichthouders, weersvoorspellingen en 
goed overleg met strandbeheerders vormen de input voor het instellen en intrekken van 
maatregelen.
Verder zijn de contacten en de samenwerking met de strandbeheerders/gemeenten en 
de waterkwaliteitsbeheerders zijn in 2018 goed verlopen.
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Klachten zwemwater
In 2018 zijn een aantal geregistreerde klachten binnengekomen over het zwemwater, 
zowel over zwembaden als zwemstranden. Daarnaast werden regelmatig vragen gesteld 
over de zwemwaterkwaliteit die direct beantwoord konden worden. Deze vragen zijn niet 
geregistreerd.
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Blauwalg, hoe zit dat?

OFGV I Blauwalg, lioe zit: dat? from Cllpjesfabriek on Vimeo.
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Informatieborden zwemstranden
In 2015 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de informatieborden bij de officiële 
zwemstranden. In totaal gaat het om 110 informatieborden. Op deze borden staat naast 
informatie over het strand ook de gebruiksregels voor de strandbezoekers. Na 
inventarisatie bleek dat de borden aan vervanging toe waren. Er is toen een voorstel 
gedaan tot vervanging van alle borden (110 stuks) in de jaren 2016-2019. 
In het begin van het zwemseizoen 2018 is gekeken naar een beter en sneller systeem 
van borden wisselen bij waarschuwingen en calamiteiten. De uitkomst daarvan is niet 
wat werd verwacht. Daarom wordt gekeken naar de toepassing van andere systemen. 
Voor het Zilverstrand en Flevomeer is opdracht gegeven voor het plaatsen van in totaal 
zeven nieuwe strandinformatieborden. Ook is de opdracht gegeven voor het meten van 
de onderwatertaluds bij de stranden voor het veiligheidsonderzoek in 2018.
• Product: D07.1 Zwemmen in oppervlaktewater - Informatieborden, DO7.2 

Veiligheidsonderzoek zwemstranden

Blauwalg voorlichting film in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland 
Omdat veel signaleren binnenkwamen dat strandbezoekers niet goed bekend zijn met 
blauwalg, is in samenwerking met waterschap Zuiderzeeland begin juni 2018 een 
informatie filmpje gemaakt 'Blauwalg, hoe zit dat?. Doel is het publiek op een luchtige 
manier te informeren over blauwalg; wat is blauwalg, wat zijn de gezondheidsrisico's en 
hoe ga je hier mee om. Het filmpje is door zowel het Waterschap als de OFGV verspreid 
via digitale media en is zeer goed bekeken.
https: //WWW, ofq v. nl/thema/zwem men/

Aan wijzen zwem water locaties
De OFGV verzorgt jaarlijks na afloop van het zwemseizoen voor Gedeputeerde Staten 
(GS) de inventarisatie van alle informatie rondom de officiële zwemwaterlocaties. De 
informatie wordt verwerkt in het "Veiligheidsonderzoek zwemstranden 2018'. In dit 
rapport worden ook adviezen gegeven en aanbevelingen gedaan. GS kan deze informatie 
meenemen bij het aanwijzen van de officiële zwemwaterlocaties in oppervlaktewater.

Het'Veiligheidsonderzoek zwemstranden 2018' en het 'Draaiboek calamiteiten bij 
zwemmen in oppervlaktewater' zijn naast naar de provincie Flevoland ook naar alle 
strandbeheerders en de gemeenten gestuurd. Op basis van de bevindingen en 
aanbevelingen is in 2018 met zes strandbeheerders overleg gevoerd over het onderhoud 
en de maatregelen voor het betreffende strand in het zwemseizoen 2018.
• Product: DO7.1 Zwemmen in oppervlaktewater - Aanwijzing zwemwaterlocaties

Wilt u meer weten over blauwalg? Bekijk dan deze video, 
----
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Aantal bijzonderheden per speerpunt
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Randmerentoezicht
Er is regelmatig gesurveilleerd op de Randmeren, deels in het kader van het 
randmerenconvenant in samenwerking met politie, provincie, Rijkswaterstaat en 
Staatsbosbeheer, deels tijdens de reguliere surveillance. De speerpunten vanuit natuur 
zijn hierbij: het voorkomen van het betreden van en verstoren van afgesloten gebieden 
en in het najaar het verstoren van rustgebieden (onder andere door kitesurfen). 
Vanwege deze speerpunten heeft het toezicht vooral in het voor- en naseizoen (april/mei 
en september/oktober) plaatsgevonden. In deze seizoenen is de kwetsbaarheid van de 
Natura 2000 gebieden vele malen hoger dan in de zomerperiode.

5^

Op basis van bovenstaande gegevens wordt gekeken aan welke speerpunten extra 
aandacht wordt besteed tijdens controles komend jaar. Aandachtsgebieden zijn onder 
andere verstoring van natuurgebieden door recreatie/snelle motorboten en visserij en 
visstroperij.

Het toezicht op de Randmeren heeft geresulteerd in 48 waarschuwingen en elf proces
verbalen. Ook is extra aandacht geweest voor het eiland de Dode Hond gelegen in het 
Eemmeer waar een paar Zeearenden succesvol een jong hebben groot gebracht.

In overleg met de samenwerkende handhavingspartners is een speerpuntenlijst 
opgesteld. In onderstaand diagram staat weergegeven hoeveel bijzonderheden de 
toezichthouder per speerpunt heeft geconstateerd.

a

h

Gebiedsbescherming
Voor de gebiedsbescherming geldt dat zorg wordt gedragen dat de Natura 2000 gebieden 
als leefgebied voor de verschillende soorten in stand blijven in omvang en kwaliteit. 
Hiervoor zijn in 2018 verschillende werkzaamheden uitgevoerd:

3 0
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Voorwaarde omschrijving

’ van de netten al bekend was door middel van een
fes aanntaf-mffon wicmprk’ pr» Hp vaar+i linrndp nn rlp vl;

wa
afgesloten, gebieden.
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Kitesurfers
Bij gunstige weersomstandigheden worden de aangewezen kitesurfzones goed gebruikt 
door recreanten. Vooral de zone bij strand Horst wordt intensief gebruikt. Alleen bij 
drukte van kiters wil men zich weleens buiten de aangewezen zone begeven.
Door de ligging van de verschillende zones wordt er bij wind vrijwel wekelijks gekitesurft

in de aangewezen zones.
3 Tijdens de reguliere surveillance heeft kitesurfen bij de 
y juiste weersomstandigheden de aandacht. Ook in het
1 randmerenconvenant heeft het kitesurfen de aandacht
I gekregen van de dienstdoende handhavers. Af en toe
I komen meldingen van burgers binnen Over kitesurfers. Dit
I jaar twee vanuit Harderwijk. Ook zijn vijf meldingen
I gedaan van instanties over kiten buiten de zones. Na
I meldingen wordt zoveel mogelijk direct een controle
I uitgevoerd. Bevindingen worden aan de melder 

teruggekoppeld. Voor kitesurfen zijn er in 2018 in totaal zeven waarschuwingen gegeven 
en is er één proces-verbaal opgemaakt voor het kiten buiten de zone.

10
13
19
21

8

Aantal 
overtredingen
1___________
4___________
9___________
4___________
9

Tijdens de controles zijn twee watervogels aangetroffen (éénmaal in de staande netten, 
als bijvangst van de visserij). Deze vogels zaten in netten waarvan de jonen (incl. 
reflecterend lint) niet om de honderd meter zichtbaar aanwezig waren. Bij de overige 
controles werden geen vogels aangetroffen.
De staande netten zijn bij controles ook niet in zijn geheel eruit gehaald. Als de eigenaar

j aangetroffen vismerk en de vaartuigcode op de vlag van 
I de joon, werden de netten niet verder eruit gehaald.

Vissen binnen 50 m. oever__________________________
Jonen (incl. reflecterende lint) om de lOOm.____________
Gesloten gebied (IJburg mosselbanken)________________
Gesloten gebied (Houtribdijk 3 km zone)_______________
Na 5 overtredingen waarvoor sanctie middelen zijn ingezet, 
vergunning intrekken

Beroepsvisserij
Er zijn controles uitgevoerd op naleving van de voorwaarden uit de Wet
natuurbescherming vergunning voor visserij. Veel controles zijn samen met de NVWA 
uitgevoerd. In totaal zijn veertien handhavingsbrieven uitgegaan, waarbij soms meerdere 
overtreding per brief zijn opgenomen. Zie hieronder een overzicht van de overtredingen 
met betrekking tot visserij in het Usselmeer, Markermeer en IJmeer.

Oostvaardersplassen
In de tweede helft van 2018 is er meer toezicht geweest bij de Oostvaardersplassen. Dit 
heeft te maken met de onrust door actievoerders. De OFGV heeft Staatsbosbeheer hierbij 
ondersteund. Tevens houdt de OFGV toezicht op de nieuwe beheermaatregelen die door 
Staatsbosbeheer worden uitgevoerd.

OMGEVINGSOtENST

Betreden afgesloten gebieden
De officiële aanwijzing van de N2000 gebieden die 
worden afgesloten voor het publiek is nog niet afgerond. 
Door de OFGV en ook door andere
toezichthouders/handhavers wordt wel toezicht 
uitgevoerd op de aangewezen, en ook nog steeds 

Xli] afgesloten, gebieden.
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Natuurcompensatie binnen het natuurnetwerk
Eind 2018 zijn door de provincie de ontheffingen voor natuurcompensatie aan de OFGV 
verstrekt.

Verder zijn alle dossiers die door RVO (bij wet) aan de OFGV zijn overgedragen met 
betrekking tot soortenbescherming door de OFGV afgehandeld.

Soortenbescherming
Wekelijks zijn in 2018 bij de OFGV vragen binnengekomen over soortenbescherming. In 
het voorjaar bestonden deze voornamelijk uit vragen en of meldingen met betrekking tot 
broedende vogels. In de zomer en najaar zijn veel vragen binnengekomen over onder 
andere procedures en zorgplicht met betrekking tot sloop of renovatie van woningen met 
hierin prioritaire soorten zoals vleermuizen. In het najaar van 2018 is op de website van 
de OFGV een infosheet geplaatst met betrekking tot renovatie en soortenbescherming. 
Na publicatie zijn er minder vragen binhengekomen. Het algemene beeld is dat de 
naleving van verleende ontheffingen goed is. Een grotere zorg is dat bijvoorbeeld bij het 
slopen van woningen, de omgevingsvergunning natuur niet wordt aangehaakt. Doordat 
deze door gemeentes worden verleend is niet zichtbaar of verblijfplaatsen van prioritaire 
soorten worden vernield.
Op het verstoren van soorten of het vernielen van verblijfplaatsen zijn controles 
uitgevoerd naar aanleiding van ontheffingen of naar aanleiding van meldingen. Tachtig 
procent van de uitgevoerde controles die hebben plaatsgevonden binnen 
soortenbescherming waren gericht op prioritaire soorten. Onder prioritaire soorten 
worden soorten verstaan die genoemd zijn In de habitatrichtlijn zoals bijvoorbeeld de 
bever, gierzwaluw en diverse soorten vleermuizen. De overige twintig procent van de 
controles hebben plaatsgevonden op de overige soorten zoals genoemd In de 
vogelrichtlijnen en onder 3.10 van de Wet natuurbescherming. Deze controles zijn vaak 
gecombineerd uitgevoerd. Dit omdat bijvoorbeeld bij sloop van een woning meerdere 
soorten met verschillende bescherming regimes werden aangetroffen.

Het toezicht is publieksvriendelijk omdat veel aandacht wordt besteed aan voorlichting 
van de waterrecreant om verstoring/betreding van de gebieden te voorkomen. Door de 
sterke groei van waterplanten waren veel afgesloten gebieden een periode niet 
toegankelijk voor waterverkeer. In het geval van het broedpaar van de zeearend is er 
extra bebording geplaatst op het betreffende eiland en is er in samenwerking met 
verschillende instanties hierop toegezien.
• Product: Tl 1.3 Controle op soortenbescherming

Een stichting heeft verzocht handhavend op te treden tegen palingfuiken waarin otters 
verstrikt kunnen raken en overlijden. Toezichthouders hebben gecontroleerd of de vissers 
beschermingsmaatregelen voor otters aan de palingfuiken hebben aangebracht, een 
zogenaamd ottergrid. Dit was het geval. Daarom is het handhavingsverzoek afgewezen. 
Dat deze ottergrids noodzakelijk zijn ter bescherming van prioritaire soorten werd 
duidelijk toen bij de OFGV op 9 september een melding binnenkwam van visstroperij 
waarbij in een illegale aalfuik een verdronken bever werd aangetroffen.
• Product: H05.1. Besluit op handhavingsverzoek
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Er zijn diverse controles uitgevoerd bij de sanering van asbestdaken in Lelystad op de 
verstoring van huismussen en vleermuizen. De controles laten een beeld zien dat er in de 
toegestane periodes saneringen plaatsvinden. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
Een punt van zorg is wel dat de in de ontheffing voorgeschreven vleermuiskasten ter 
mitigatie niet aanwezig zijn. De provincie is hier meerdere malen op gewezen door de 
OFGV.
• Product: Tl 1.3 Controle op soortenbescherming
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Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied
Om te komen tot een samenwerkingsconvenant en afspraken voor toezicht en 
handhaving in het kader van het Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied is in het 
najaar van 2018 een bijeenkomst georganiseerd. Het was een grootschalig overleg dat 
ook de aandacht trok van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Illegaal vissen heeft namelijk prioriteit bij dit ministerie. Het overleg resulteerde in 
afspraken over het opnieuw maken van een risicoanalyse en het
samenwerkingsconvenant. De gemaakte analyse is immers gedateerd en er is sprake van 
vele nieuwe 'gezichten'. In januari 2019 worden de uitkomsten besproken met 
vertegenwoordigers van de provincie. Het samenwerkingsconvenant van 2014 is 
aangepast; na raadpleging van de directe toezichthouders wordt het convenant begin
2019 voor ondertekening naar de convenantpartners gestuurd. De provincie heeft met de 
regisseur groene handhaving gesproken over een opdracht aan de OFGV voor het 
inrichten van een centraal meldpunt.

Kitesurfvisie IJsselmeergebied
De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben het initiatief genomen om voor het 
IJsselmeergebied een kitesurfvisie op te stellen. De regisseur groene handhaving van de 
OFGV heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten met als doel de plannen te toetsen op de 
handhaafbaarheid. Het proces heeft geleid tot inzicht in het gebruik van vergunde klte- 
locaties en tot Inzicht in gewenste locaties vanuit het oogpunt van kitesurfers. De 
volgende stap is het verkrijgen van inzicht in actuele natuurwaarden en de verhouding 
natuur en kitesurfen.

Houtopstanden
Het project ''Bos in beeld" is In 2018 bijgewerkt met de gegevens die bij de OFGV zijn 
aangeleverd. In de handhavingsestafette Is een deel van de houtopstanden van de 
gemeente Zeewolde geanalyseerd. Dit heeft geleid tot diverse adviezen aan de provincie 
Flevoland om een herplantverplichting op te leggen. Ook compensaties vanuit andere 
locaties op een landgoed In de gemeente Dronten zijn met ''bos in beeld" in kaart 
gebracht. Daarnaast is een jaarrapportage van een natuurorganisatie die vrijstelling had 
op grond van de provinciale verordening gecontroleerd. De gevelde houtopstanden 
gelegen In de gemeenten Dronten en Noordoostpolder bleken hier allen gemeld. Er zijn 
geen gevelde houtopstanden aangetroffen die niet zijn gemeld.
Binnen een gemeente in Flevoland worden de laatste jaren veel houtopstanden langs 
wegen geveld. De herplant hiervan blijft achter. De provincie is reeds op de hoogte 
gebracht van deze situatie.
• Product: Tl 1.2 Controle boskap en herplantplicht

Regie en advisering natuurbescherming
Namens de provincie Flevoland coördineert de OFGV de samenwerking op het gebied van 
milieuhandhaving. Er is voor''groen" een landelijk basisniveau opgesteld. Het doel 
hiervan is de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken, de samenwerking en 
informatie-uitwisseling bij de handhaving in de bestuurlijke kolom enerzijds en de 
bestuurlijke en strafrechtelijke kolom anderzijds, te verbeteren. Het uitgangspunt van de 
regie en uitvoeringscoördinatie handhaving groene wetten is om tot een gezamenlijke 
programmatische, regionale aanpak te komen. In 2018 zijn hiervoor de volgende 
activiteiten uitgevoerd:

Cross compliance
De bedrijven die op de één procent lijst stonden om in Flevoland te worden gecontroleerd 
voor cross compliance zijn allen gecontroleerd. Er zijn bij deze bedrijven voor de Wet 
natuurbescherming geen overtredingen geconstateerd. De afhandeling (formulieren) van 
deze controles zijn voor de afgesproken datum van 1 december naar het ministerie en de 
provincie Flevoland verzonden.
• Product: TO 1.12 Controle Cross Compliance

OMGEVINGSDIENST
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Verder onderzoekt de regisseur de mogelijkheden voor de vastlegging van waarnemingen 
in het veld. Over andere aspecten van het beheerplan heeft Rijkswaterstaat 
bijeenkomsten georganiseerd. De regisseur heeft deze bijgewoond.

Bijdrage landelijke ontwikkeling - organisatie BOA-dag
In november 2018 is met succes een bijeenkomst voor groene toezichthouders en 
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) georganiseerd. Ruim tachtig deelnemers 
van omgevingsdiensten, terrein beherende organisaties, politie, waterschappen, OM en 
anderen woonden de dag bij. Ruim de helft van de deelnemers reageerden op een 
evaluatieverzoek en zij waren positief op de onderwerpen en de organisatie. De evaluatie 
leverde ook onderwerpen op voor een eventuele volgende BOA-dag.

Bijdrage landelijke ontwikkeling - IPO-overleg
De regisseur groene handhaving van de OFGV neemt deel aan het landelijke overleg van 
de IPO-groene coördinatoren. De IPO-werkgroep komt 6-8 keer per jaar bij elkaar. De 
werkgroep bespreekt actuele zaken met doorwerking in de groene vergunningverlening 
en het groene toezicht en de handhaving. Het legt verbinding met andere IPO- 
werkgroepen, met name de Bestuurlijke Adviescommissie- en Ambtelijke . 
adviescommissie -Vergunningen, Toezicht en Handhaving (resp. BAC-VTH en AAC-VTH). 
Een concreet resultaat van de werkgroep is het Kennisdocument Vuurwerkevenementen. 
Met een praktijkvoorbeeld in Flevoland heeft de OFGV het Kennisdocument getoetst; de 
bevindingen zijn met de opstellers van het document gedeeld. In de lijn van dit
Kennisdocument heeft bureau Waardenburg van het IPO opdracht gekregen om een 
Kennisdocument Luchtvaart op te stellen. Relevante informatie uit de werkgroep deelt de 
regisseur in het teamoverleg vergunningverlening van de provincie.

Bijdrage landelijke ontwikkeling - Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) 
Het BSBm-platform van de 29 omgevingsdiensten komt tweemaal per jaar bij elkaar. De 
regisseur groene handhaving van de OFGV organiseert de bijeenkomsten en zit deze 
voor. Ook het beheer van het platform op het Kennisnet van Omgevingsdiensten NL ligt 
bij de OFGV.
In 2018 heeft de regisseur bijgedragen in het verschaffen van duidelijkheid omtrent de 
bevoegdheid van het uitschrijven van BSBm's. Daartoe heeft de regisseur afstemming 
met Ministerie JenV, het OM en vertegenwoordigers van omgevingsdiensten gezocht en 
gesprekken geïnitieerd. In het najaarsoverleg van het BSBm-platform zijn afspraken 
gemaakt over de communicatie binnen de eigen dienst of provincie (in het geval dat de 
provincie BSBm-bevoegd is).

Bijdrage landelijke ontwikkeling - Project toezicht en handhaving natuurgebieden 
Zowel op departementaal als op provinciaal niveau zijn er projecten om het toezicht en 
de handhaving van natuurgebieden (van terrein beherende organisaties) te verbeteren. 
De ministeries LNV en JenV hebben daartoe een plan van aanpak opgesteld. De 
provincies hebben in het kader van het speerpunt 'veilig buitengebied' uit het programma 
''Vitaal Platteland" een project opgestart om de samenwerking van toezichthoudende 
partijen te vergroten. De regisseur groene handhaving van de OFGV neemt deel aan 
zowel het departementale als het provinciale project.

Convenant gemeente Harderwijk
In juni 2018 is de evaluatie van de toezicht- en handhavingsperiode 2017-2018 van de 
rustgebieden van de gemeente Harderwijk verstuurd.
Conform de vergunningverlening Waterfront zijn na de vaststelling van het Beheerplan 
Natura 2000 IJsselmeergebied de provincies Flevoland en Gelderland de bevoegde 
gezagen voor toezicht en handhaving van de rustgebieden. Provincie Flevoland heeft de 
OFGV gevraagd deze situatie bij provincie Gelderland onder de aandacht te brengen. Dit 
is gedaan. De OFGV is in afwachting van een reactie.

OMGEVINBSOIENST
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De dag is bekostigd en ondersteund door provincie Noord-Holland. 
• Product: A02.2 Regie groene handhaving

Ontgrondingen Oostvaarderspiassen
In het gebied van de Oostvaarderspiassen gaan zes ontgrondingsprojecten starten. In 
samenspraak met Staatbosbeheer is besloten om de projecten afzonderlijk te beoordelen 
in het kader van de milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) en daarna ook 
afzonderlijk aan te vragen.
Deze beslissing is genomen op basis van drie agrumenten:

1. De projecten worden afzonderlijk van elkaar uitgewerkt en uitgevoerd.
2. Geografisch bevinden de projecten zich in afzonderlijke gebieden rond de 

Oostvaarderplassen.
3. Tussen de projecten Is geen onlosmakelijke samenhang.

Bedrijventerrein Oma la
Voor het bouwrijp maken van bedrijventerrein worden watergangen aangelegd. Op de 
terinzagelegging van het Ontwerpbesluit is er een zienswijze ingediend. De zienswijze 
had betrekking op de kans op verzilting. Om de zienswijze te beantwoorden heeft overleg 
plaatsgevonden met aanvrager en zijn adviseur. Daarnaast is heeft de OFGV het
Waterschap benaderd om mee te adviseren op deze case. Dit heeft geleld tot een 
gesprek met de zienswijze indiener en tot beantwoording van de zienswijze in het besluit. 
• Product: R13.1 Vergunning Ontgrondingenwet

Voor een drietal projecten in de kern van het Oostvaarderplassengebied, Almerese Poort, 
Moerarreset, Grazige deel, moet een m.e.r. uitgevoerd worden door het ruimtebeslag. 
Het was niet duidelijk of deze projecten ook onder deze agrumenten vallen. Hierop is 17 
december bestuurlijk beslist, dat de activiteiten als afzonderlijk m.e.r.-procedures 
aanvragen worden ingediend.
• Product: A04.1 Advies noodzaak MER

Eilandenrijk A en B en Randzone Zeewolde
In oktober 2018 heeft een gesprek met de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 
(STaB) plaatsgevonden over een verleende ontgrondingenvergunning. De STaB is een 
onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over 
geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STaB onderzocht de verleende 
Ontgrondingenvergunning voor het verlagen van het gehele gebied met 0,50 centimeter 
gemiddeld. Het rapport is eind november ontvangen. Het rapport geeft voor de OFGV 
geen reden tot opmerkingen. De beroepszaak op de verleende Ontgrondingenvergunning 
zal in 2019 plaatsvinden.

De gemeente Zeewolde is halverwege oktober begonnen met graven van wegcunetten en 
watergangen in het gebied Eilandenrijk. Hiervan was de OFGV niet op hoogte gesteld. 
Voor het werken aan de wegcunetten is na bestuurlijk overleg een melding ingediend. 
• Product: R13.1 Vergunning Ontgrondingenwet

Faunabeheerplan
In opdracht van Stichting Faunabeheer Flevoland is een nieuw faunabeheerplan 
opgesteld. De regisseur groene handhaving heeft de reacties gebundeld in een memo 
voor de provincie.
• Product: A02.1.6 Beleidsadvies Natuur en Landschep
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Beleid grondwaterbescherming
In 2018 is opgemerkt dat het beleid in de Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) 
aangepast moest worden voor wat betreft de uitzonderingsregels en meldingsplicht voor 
sonderen binnen de boringsvrije zone.

Aantal verleende ontgrondingen vergunningen en meldingen
Het aantal verleende vergunningen en meldingen is dit jaar lager dan vorig jaar. De 
komst van de (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht bij vergunningaanvragen wordt als 
een verzwaring van de procedure gezien. Daarnaast kan geconstateerd worden dat 
ontgrondingsactiviteiten gestart worden zonder daarvoor een aanvraag in te dienen. Dit 
gebeurt deels door onwetendheid (slecht op de hoogte van de regelgeving) en deels 
berekenend (men wil zo snel mogelijk beginnen en niet een hele procedure afwachten).

Beleidsadvies ontgrondingen
In 2018 heeft de OFGV advies gegeven over de volgende zaken:
1. Het IPO-Standpunt over de intrekking van de Ontgrondingenwet en het opnemen 

ervan in de Omgevingswet. Met de toekomstige Omgevingswet is verdere 
deregulering van de regels en de positionering van aardkundige waarden in 
vergunningen en beleid mogelijk. Daarnaast leeft de behoefte om voor grensgevallen 
meer beoordelingsvrijheid bij de vergunningverlener te leggen. Nu is iedere activiteit 
individueel benoemd in de VFL.

• Het IPO-Vakberaad Ontgrondingen heeft op 21 december 2018 een adviesbrief aan 
de minister geschreven op de consulate versie Omgevingsbesluit. Hierin staat advies 
om de laatste onduidelijkheden uit het Omgevingsbesluit te halen.

Toezicht ontgrondingen
In 2018 zijn controles uitgevoerd bij vergunde en gemelde ontgrondingen. Vanwege het 
lagere aantal vergunningen en meldingen ligt het aantal controles ook lager dan 
geraamd. Over het algemeen worden geen overtredingen geconstateerd bij gemelde of 
vergunde ontgrondingen. Er is twee keer sprake geweest van archeologische en 
ecologische aspecten waar niet voldoende rekening mee gehouden was.
Er zijn maandelijks vrije veldcontroles uitgevoerd gericht op ontgrondingen en 
grondverzet. Hierbij zijn in totaal acht ontgrondingen geconstateerd die niet gemeld of 
vergund waren. In alle gevallen is de opdrachtgever verzocht om de ontgronding alsnog 
te melden of om een vergunning aan te vragen. In de meeste gevallen is dit gedaan en 
daarmee de situatie gelegaliseerd. In één geval is een handhavingsprocedure opgestart. 
Geconstateerd is dat in veel gevallen opdrachtgevers van ontgrondingen slecht op de 
hoogte zijn van de regelgeving. Dit geldt bijvoorbeeld bij de ontgrondingen in opdracht 
van particulieren in Oosterwold. Daarnaast starten professionele partijen soms 
ontgrondingen zonder vergunning of melding uit economische motieven (met name 
tijdsdruk om een werk te starten).
• Product: T09.5 Controle ontgronding, TIO.1 Gebiedscontrole bodembescherming
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2. Ontgrondingenvergunningen waarbij Rijkswaterstaat het bevoegd gezag is. Hierbij 
wordt getoetst op het Omgevingsplan en de VFL. De provinciale belangen worden 
gebundeld met ontgrondingstechnische adviezen (onder andere hydrologie, ecologie, 
archeologie, geluid, m.e.r.).

• De OFGV heeft drie adviezen uitgebracht op het vakgebied ontgrondingen aan 
Rijkswaterstaat. Eén van deze werken betrof de versterking van de Markêrwaarddijk 
Lelystad-Enkhuizen. Hierbij was het advies breder dan alleen de Ontgrondingenwet.

• Product: A02.1.7 Beleidsadvies Ontgrondingenwet
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In september 2018 hebben medewerkers van provincie Flevoland en de OFGV een 
praktijkmiddag met een professioneel sondeerbedrijf in Zeewolde bijgewoond waarna de 
puntjes op de 'i' zijn gezet met betrekking tot de door de OFGV opgestelde 
(beleids)tekstvoorstellen. Deze tekstvoorstellen hebben geleid tot het voorschrijven van 
een bepaalde afdichtmethode (naprikmethode) en een meldingsplicht. Deze worden van 
kracht in de nieuwe omgevingsverordening. Dit leidt tot voorkomen van aantasting van 
het beschermingsniveau en tot een betere handhaafbaarheid.

Daarnaast is in 2018 begonnen met een grondwater(beleids)overleg. In dit overleg komt 
de praktijk en het beleid samen en worden diverse problemen en ontwikkelingen 
besproken.
• Product: A02.4 Advies grondwater, drinkwater, WKO, hydrologie

Advies boringsvrije zone
Er zijn diverse spoedadviezen gegeven over de maximale boordiepte minus maaiveld bij 
niet gemelde/bekende locaties waar sonderingen en bodemenergie aan de orde was. 
Bijna alle gevallen speelden in Oosterwold. Bij de OFGV is het idee ontstaan om deze 
werkwijze efficiënter te maken en hiervoor een 'app' te ontwikkelen die in het veld door 
de toezichthouder gebruikt kan worden.

Waterschap Zulderzeeland heeft de OFGV in het 3® trimester van 2018 benaderd om de 
almaar toenemende problemen binnen de boringsvrije zone (vooral binnen Oosterwold) 
te bespreken. Er hebben drie overleggen plaatsgevonden waarbij waterschap
Zulderzeeland, provincie Flevoland en de OFGV aanwezig waren. Er is gediscussieerd 
over de diverse problemen en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden.
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Binnen de boringsvrije zone komt een fors aantal locaties voor waar de bronnen dieper 
zijn dan het huidige beleid toestaat. De bronnen zijn van voor december 2009 en 
daarvoor geldt overgangsrecht tot 2025. Het overzicht is bij de provincie Flevoland 
opgevraagd. De bronnen zijn vervolgens op de kaart gezet met daarbij een indicatie voor 
de opgepompte grondwaterkwaliteit (chloride). De OFGV heeft voor een aantal verdachte 
locaties die niet op de lijst staan, een advies opgesteld over de te verwachten 
waterkwaliteit van de diverse watervoerende pakketten.
• Product: A02.4 Advies grondwater, drinkwater, WKO, hydrologie

Naieefgedrag boringsvrije zone ontwikkelgebieden
Er is wekelijks gecontroleerd in de boringsvrije-zone. Met name Nobelhorst, Oosterwold 
en Vogelhorst zijn in de gaten gehouden waarbij is gelet op het uitvoeren van te diepe 
boringen en het niet juist afdichten van sondeergaten. Als extra gebied kwam het 
nieuwbouwproject in Zeewolde er bij.
Het is drie keer voor gekomen dat sondeerders zich niet aan de wet- en regelgeving 
hielden en aangeschreven zijn. In samenwerking met de provincie is er voorlichting 
gegeven tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Ondernemers Technisch
Bodemonderzoek (VOTB). Tot slot is er bijgedragen aan het gezamenlijk opstellen van 
nieuwe regelgeving met betrekking tot sonderen voor de nieuwe
VFL/omgevingsverordening.
Eind 2017 is er, in navolging van de opdracht van de provincie, een projectplan uitwerkt 
met als doel het in beeld brengen van bronnen in de boringsvrije zone. Hieronder volgen 
de resultaten:

• Realisatie van een GIS-kaart met alle zogeheten ontheffinghouders (te diepe 
bronnen die tot 2025 aanwezig mogen zijn);

• Van 35% van de bronnen die vallen onder het overgangsrecht is bekend wat de 
status is. Van deze bronnen bleek dat er 34 nog steeds in gebruik zijn en 2 buiten 
gebruik zijn;
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Aanvraag Watervergunning bestaande open bodemenergiesysteem
In het najaar van 2018 is een aanvraag Watervergunning binnengekomen voor iegalisatie 
van een iilegaai systeem. De aanvraag is in behandeiing.

Illegale bronnen
Zowel de golfbanen als de volkstuinen zijn dit jaar gecontroleerd. Dit door de aanwezige 
bronnen te bemonsteren en analyseren gedurende de extreem droge zomermaanden met 
de nieuwe analyse-set van de OFGV. Hierbij is één te diepe bron aangetroffen bij een 
volkstuin. Deze bron is al langere tijd aanwezig en valt onder het overgangsrecht 2025. 
• Product: Tl 5.2 Controle boringsvrije zone

Waterwet
Een belangrijk waterwetdossier was niet compleet. De OFGV heeft de 
waterwetvergunningen verzameld en de huidige vergunningplicht in beeld gebracht. Deze 
plicht is vergeleken met monitoringsrapportages. Gebleken is dat er grote verschillen 
bestaan tussen de vergunningplicht en de monitoring. Er wordt gewerkt aan een plan om 
de monitoring in overeenstemming te brengen met de vergunningen.
• Product: A02.4 Advies grondwater, drinkwater, WKO, hydrologie

Bodemenergie
Er is een trendbreuk geconstateerd in de ontwikkeling van open bodemenergiesystemen. 
Na een aantal jaren van stilstand is er nu duidelijk een ontwikkeling van nieuwe 
systemen te constateren. In 2018 heeft voor een aantal systemen vooroverleg 
plaatsgevonden. Verder is er een illegaal systeem in Almere ontdekt.
Daarnaast is gewerkt aan een bodemenergieplan en een gemeentelijke beleidsregel. 
Deze stukken zijn in opdracht van de gemeente Urk door een adviesbureau opgesteld, 
waarbij de OFGV heeft geadviseerd over de te volgen procedures en over provinciaal en 
landelijk beleid.
Verder heeft in 2018 regulier WKO-overleg plaatsgevonden tussen de provincie Flevoland 
en de OFGV. Binnen dit overleg komen, anders dan de naam doet vermoeden, vele 
onderwerpen op energiegebied aan de orde.
Het aantal meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen neemt nog steeds sterk toe 
(bevoegd gezag gemeenten). Door overzichten te maken werd duidelijk dat deze 
ontwikkeling met in ieder geval één gemeente besproken moet worden in verband met 
de netto-afkoeling van de bodem door deze systemen. De meldingen worden door de 
OFGV getoetst op onder andere de ligging in beschermde gebieden en interferentie. 
• Product: A02.4 Advies grondwater, drinkwater, WKO, hydrologie

• Het is bekend dat golfbanen gedurende de droge zomermaanden veel water 
verbruiken. Om zeker te weten dat hiervoor geen drinkwater wordt benut zijn ze 
bezocht en gebleken is dat er oppervlaktewater wordt gebruikt met uitzondering 
van een golfbaan die tot de ontheffinghouders behoort;

• Volkstuinen gebruiken in het algemeen eveneens graag grondwater, vandaar dat 
besloten is om ook die te controleren en het gebruikte water te bemonsteren en 
analyseren. Hierbij zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

• Er Is één niet geregistreerde bron binnen de boringsvrije zone aangetroffen. Deze 
blijkt al lang te bestaan en is, naar het nu lijkt, overgeslagen in de ronde van 
de ontheffingen. De OFGV is met de provincie in overleg over hoe hiermee om 
te gaan.

Op basis van de resultaten van de gerichte controles komt het beeld naar voren dat er 
binnen de boringsvrije zone weinig bronnen zijn die niet bekend zijn. Aangezien de 
gebruiksfunctie van het land boven de boringsvrije-zone de aankomende jaren wijzigt 
van agrarisch naar stedelijk, is het zaak alert te blijven op de aanleg van nieuwe 
bronnen.
• Product: Tl 5.2 Controle boringsvrije zone
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Airport Lelystad
Bodemenergieplan Omala wordt gebruikt zonder dat het geformaliseerd is. De 
projectontwikkelaar gebruikt het bij de ontwikkeling van het gebied als het gaat om de 
inrichting van de ondergrond voor bodemenergie. De OFGV adviseert hierover op verzoek 
van de provincie. De OFGV neemt deel aan overleggen en brengt advies uit over het 
bodemenergieplan, toepasbaarheid van beleidsregels en vergunningsmogelijkheden.
• Product: R16.1 Vergunning grondwateronttrekking en -opslag

Vooroverleg Watervergunning
In het najaar is er vooroverleg geweest over een groot open bodemenergiesysteem op 
het Floriadeterrein van de gemeente Almere.

Tegen de drie niet of te laat aanleverende vergunninghouders is handhavend opgetreden. 
Bijzonder hierbij is het naleefgedrag van een onroerend goed bedrijf waartegen een 
dwangsom was opgelegd van €18.000.

Tegelijkertijd is in 2018 het naleefgedrag met betrekking tot het aanleveren van de 
WKO-jaarrapportages sterk verbeterd. In 2017 zijn er zeventien jaarrapportages tijdig 
naar de OFGV verzonden. Door communicatie en handhaving van de OFGV in 2017, zijn 
er in 2018 30 van de 33 rapportages over vergunningplichtige WKO-systemen tijdig 
aangeleverd (negentig procent). Dit is een opvallende verbetering van het naleefgedrag. 
Het tijdig indienen van een rapportage zorgt er voor dat er nu tijdiger ingegrepen kan 
worden als er milieuschade dreigt te ontstaan door het onjuist benutten van een WKO- 
systeem in het algemeen.

Beleid interferentiegebied Zwolsehoek Urk
In de tweede helft van 2018 heeft overleg plaatsgevonden over het aanwijzen van het 
industrieterrein Zwolsehoek In de gemeente Urk als interferentiegebied. Het aanwijzen 
van het interferentiegebied heeft als doel om als tweede en derde watervoerend pakket 
zoveel mogelijk te reserveren voor open bodemenergiesystemen zonder dat deze 
belemmerd worden door gesloten bodemenergiesystemen. Veel visverwerkende 
bedrijven zijn gevestigd op industrieterrein Zwolsehoek. De visverwerkers hebben veel 
behoefte aan kou voor hun koelinstallaties en kunnen vaak de restwarmte die wordt 
gegenereerd door de installaties, niet kwijt. Door het realiseren van open
bodemenergiesystemen kunnen de visverwerkers kou uit de bodem onttrekken en de 
gegenereerde restwarmte in de bodem lozen. In het kader van de energietransitie is het 
de bedoeling dat deze warmte door middel van een warmtenet geleverd wordt aan 
woningen in de omgeving. De OFGV is gevraagd bij deze overleggen aanwezig te zijn en 
technische inhoudelijk te adviseren.
• Product: A02.1 Beleidsadvies

Warmte-koude opslag (WKO)
Toezicht
Het naleefgedrag bij de WKO's is wisselend. Een aantal bedrijven waarvan bekend is dat 
het naleefgedrag niet altijd goed is geweest, zijn gecontroleerd. Bij zestig procent van 
deze bedrijven zijn handhavingszaken voortgekomen. De meest geconstateerde 
overtredingen betroffen het onvolledig indienen van de jaarrapportage, het niet uitvoeren 
van metingen of een meerjarige energetische onbalans in de bodem. In de meeste 
gevallen worden de overtredingen relatief snel ongedaan gemaakt. 
. Product: TO 1.8 Initiële controle WKO, T02.5 Repressieve controle WKO

Begin 2019 wordt hierover besloten. Het betreft een relatief complex 
bodemenergiesysteem doordat het systeem uitsluitend gebruikt wordt voor verkoeling 
(en niet warmte).
• Product: R16.2 Waterwetvergunning
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opvallend dit jaar is, in zijn algemeenheid, een verbetering van het technisch beheer van 
WKO's. In voorgaande jaren zijn er met enige regelmaat technische mankementen 
aangetroffen, zoals storingen in het systeem met daardoor een hoog energieverbruik. Dit 
jaar is dit bijna niet meer geconstateerd. De indruk van de OFGV is dat het beheer van 
WKO-systemen evenals kennis in de markt bij onderhoudsbedrijven beter is geworden. 
De betrouwbaarheid evenals de rendementen van WKO-systemen nemen hierdoor toe en 
onze verwachting is dat dit zich doorzet.

Bij de gecontroleerde meldingplichtige WKO's zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
Eén van de WKO's waar een controle had moeten plaatsvinden is momenteel niet in 
gebruik, waardoor deze controle is komen te vervallen.
• Product: TO 1.9 Controle meld/ngsplichtige WKO

Omgevingswet en Bodemconvenant
In het kader van de Wet bodembescherming en de overdracht van de bodembeheertaken 
naar de gemeenten bereiden de provincie Flevoland en de OFGV zich voor op de 
beëindiging van provinciale bodemsaneringstaken. Afgesproken is dat in 2020 alle 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare ecologische of 
verspreidingsrisico's (spoedlocaties) gesaneerd zijn of dat de risico's zijn beheerst. Om 
dit te bereiken zijn in 2018 onder andere de navolgende werkzaamheden uitgevoerd.

Een onroerend goed bedrijf heeft bezwaar ingediend tegen een last onder dwangsom 
voor het niet aanleveren van rapportages inzake de WKO-installatie. Het bedrijf heeft 
maatregelen genomen om de rapportages over 2018 aan te leveren en ook in volgende 
jaren te kunnen aanleveren. De last onder dwangsom is ingetrokken, waarna het bedrijf 
besloten heeft het bezwaar in te trekken.
• Product: JOl.2. Bezwaar zonder voorlopige voorziening

In opdracht van de provincie worden drie spoedlocaties van overheidswege gesaneerd. 
De inhoudelijke begeleiding wordt door de OFGV verzorgd.
• Voor de locatie Wijk 8-12 in Urk is in december 2018 een monitoringsronde uitgevoerd 

om na te gaan of er sprake is van een stabiele eindsituatie van de restverontrelniging 
in de bodem. Op basis van de meetresultaten wordt door het adviesbureau geconclu
deerd dat aan de voorwaarden van een stabiele eindsituatie wordt voldaan.

• Voor de locatie Houtwijk 23 in Dronten is in december 2018 de jaarlijkse monitorings
ronde uitgevoerd. De resultaten worden begin 2019 gerapporteerd.

• Voor de locatie Lange Nering in Emmeloord is in 2018 het onderzoek naar de 
gewijzigde verontreinigingssituatie afgerond. In december 2018 is de eindrapportage 
bij de OFGV ontvangen.

Deze dwangsom is verbeurd omdat het bedrijf de verplichte rapporten van een WKO- 
installatie in Lelystad herhaaldelijk niet aanleverde. Het bedrijf heeft zelfs na aanmaning 
de dwangsom niet betaald. Deze zaak is inmiddels overgedragen aan de provincie 
Flevoland, zodat invordering door middel van een dwangbevel kan plaatsvinden.
• Product: TOl. 10 Administratieve controle WKO, H02.1 Invordering
In 2018 is het naleefgedrag naar aanleiding van eerder opgelegde dwangsommen 
gecontroleerd bij vier vergunninghouders. In één geval is de overtreding ongedaan 
gemaakt en de dwangsom ingetrokken.
In twee gevallen is er sprake van een positieve verkleining van de overtreding 
(energiebalans deels hersteld), conform de last en is er geen bedrag verbeurd. Tot slot is 
er bij één bedrijf sprake van een opvallende toename van de overtreding met het 
verbeuren van een dwangsom van 25.000 euro tot gevolg.
• Product: T02.5 Repressieve controle WKO, HOl.1 Handhaving bestuursrechtelijk
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• Product: DO5.1 Coördinatie bodemsanering
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Automatisering proces bodeminformatie
Het verstrekken van bodeminformatie is een intensieve taak omdat dit veel capaciteit 
vraagt. Om sneller in te kunnen spelen op de sterk toenemende vraag naar 
bodeminformatie zijn bij de OFGV ontwikkelingen gestart om dit meer te automatiseren. 
In het 3® trimester is het adviesbureau gestart rhet het vullen van de ontbrekende data 
voor de bodemdata van de provincie Flevoland.
• Product: D06.1 Bodeminformatie cq. rapportage aan makelaars, DO 1.1 Informatie-ontsiuiting, 

Automatiseren bodeminformatie

Data-uitwisseling
Bodeminformatie ondersteunt diverse maatschappelijke processen in de provincie 
Flevoland. De provinciale bodeminformatie dient actueel en eenvoudig toegankelijk te 
zijn voor een ieder. Afgesproken is dat de OFGV twee keer per jaar een dump aanlevert. 
Als gevolg van het uitfaseren van de huidige automatiseringspakketten kon de tweede 
dump dit jaar niet geleverd worden.
• Product: DOl.l Informatie-ontsiuiting, Automatiseren bodeminformatie

Naast deze drie saneringen van overheidswege waren begin 2018 nog vier andere 
spoedlocatles bekend die worden gesaneerd door derden.
Voor één van deze vier locaties is eind 2018 ingestemd met het evaluatieverslag. 
Eind 2018 zijn er nog zes spoedlocatles. De OFGV houdt toezicht op de voortgang van 
lopende saneringen, spoed en niet-spoedeisend.
• Product: RIO Bevoegd gezag taken

Bodemkwaiiteitskaart Flevoland
In samenspraak met de provincie Flevoland en de Flevolandse gemeenten is in 2018 de 
gezamenlijke bodemkwaiiteitskaart opgesteld. De OFGV heeft in het 3® trimester de 
gemeenten ondersteund bij de gemeenschappelijke bestuurlijke besluitvorming. 
Daarnaast is met de gemeenten afgesproken om de bodemkaart digitaal via de website 
van de OFGV beschikbaar te stellen. Twee gemeenten hebben inmiddels de kaart 
vastgesteld.
• Product: A02.1 Beleidsadvies milieu

In 2018 zijn in verband met de warme overdracht van de bodemtaken de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd:

Afstemmen met de provincie Flevoland en de zes Flevolandse gemeenten inzake de 
gemeenschappelijke BKK's.
Inventarisatie van werkzaamheden die overgedragen worden.
Overleg over een praktijkdag grondwater- en bodembeheer in 2019. 

Product: DO5.2 Bodemconvenant

De OFGV werkt er naartoe om de documenten (bodemonderzoeken en besluiten) 
digitaal te ontsluiten. De eerste stap is genomen. De OFGV zorgt er voor da de 
datavelden op een uniforme manier worden gevuld. Doordat in het verleden de 
documenten van de verschillende partners niet uniform zijn aangeleverd, is dat een 
complexe taak. In 2019 moet van elk document bekend zijn of het digitaal op te vragen 
is bij de OFGV en, zo niet, bij welke partner men dan moet zijn. Dit is de eerste stap in 
het proces om te komen tot volledige digitale dienstverlening op dit product 
(bodeminformatie). Vervolgens wordt deze data bijgewerkt In het systeem om het op 
termijn te kunnen ontsluiten, middels een viewer. Onderstaande figuren geven aan dat 
nog niet alle benodigde velden 100% gevuld zijn.

□ MGEVINCSDIENBT
FUvOVMtO «5* öoe/ CM VCCHTSTPrCK',



1

Jaarrapportage OFGV 2018 provincie Flevoland 28

Wo^Tifvc-? H«vn';i)nd =ce3’,;»s

Nazorg stortplaatsen
De nazorg heeft betrekking op het treffen van maatregelen die voorkomen dat de 
stortplaatsen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.

Beoordelen monitoringsrapportage
Van de monitoringen die in 2018 uitgevoerd moesten worden, moeten er nog drie 
aangeleverd worden. Deze zijn aangeschreven en hebben ook allemaal gereageerd dat 
de werkzaamheden zo spoedig mogelijk zullen worden uitgevoerd. Daarnaast lopen twee 
handhavingszaken met betrekking tot monitoringen.
In één geval is het rapport niet volgens de eisen ingediend, zodat de sanering niet kan 
worden beschikt. In het andere geval zijn al enkele jaren geen rapportages ingediend. 
De conclusie is dat het naleefgedrag omtrent het aanleveren van de
monitoringsrapporten in 2018 redelijk was. Toch is het zaak om hier scherp op te zijn, 
want monitoringen worden vaak "vergeten" ofte lang uitgesteid. Daarom wordt meteen 
bij de eerste waarschuwing gemeld dat bestuursrechtelijk wordt opgetreden wanneer de 
gestelde termijn niet in acht wordt genomen.
• Product: T09.9 Beoordelen monitoringsrapportage

Stortplaats Almere
Voor de stortplaats Braambergen (Almere) zijn in 2018 de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd:
• Het adviseren van de provincie bij het vaststellen van het nazorgplan. GS heeft op 18 

december 2018 met dit plan ingestemd.
• Het adviseren van de provincie over de nazorgheffing en het doelvermogen. Ook deze 

adviezen worden in 2019 gebruikt bij de definitieve berekeningen van het 
doelvermogen en de nazorgheffing.

• Product: Dl 5.1 Uitvoering nazorg stortplaatsen
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Stortplaats Lelystad
Voor de stortplaats Zeeasterweg (Lelystad) zijn in 2018 de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd:
• Het adviseren van de provincie bij het vaststellen van het nazorgplan. GS heeft in juli

2018 met dit plan ingestemd;
• Het adviseren van de provincie over de nazorgheffing en het doelvermogen. Deze 

adviezen worden in 2019 door de provincie gebruikt bij de definitieve berekeningen 
van het doelvermogen en de nazorgheffing.

• Product: Dl 5.1 Uitvoering nazorg stortplaatsen
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Toezicht bodem
Toezicht op saneringen WBB en BUS
In 2018 zijn er in de Provincie Flevoland enkele BUS-saneringen uitgevoerd. Hierover zijn 
geen bijzonderheden te vermelden, er is conform de regelgeving gewerkt. Het 
naleefgedrag met betrekking tot het tijdig aanleveren van de evaluaties was goed.
• Product T09.1 Controle bodemsanering Wbb, T09.2 Controle bodemsanering zorgplicht Wbb en 

BUS-saneringen
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Transportcontrole op grondverzet
Er is in april 2018 één transportcontrole.uitgevoerd waarbij grondverzet het speerpunt 
was. Hierbij zijn in het kader van het Besluit bodemkwaliteit geen overtredingen 
geconstateerd.

Product Tl 7.1 Transportcontrole

Nazorglocaties bodembescherming
In 2018 is in Flevoland één nazorglocatie gecontroleerd.
Op de locatie waren de monitoringspunten terug te vinden en allemaal bereikbaar. Het 
gebruik van de locatie is niet veranderd.
• Product TO9.7 Controle nazorglocaties

Stortplaats Noordoostpolder
Voor de stortplaats Het Friese Pad (Noordoostpolder) zijn in 2018 de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd:

Met de beheerder van de golfbaan op de stortplaats en de gemeente is overleg 
gevoerd over de geplande werkzaamheden op de stortplaats. Naar aanleiding daarvan 
is de provincie geadviseerd. De werkzaamheden op de stortplaats zijn in oktober
2018 afgerond.
Als gevolg van de werkzaamheden op de stortplaats is op twee plekken een 
stortgasleiding in de deklaag beschadigd. Naar aanleiding hiervan is de provincie 
voorzien van advies. De beschadigde leidingen zijn hersteld.
De provincie heeft met de vorige eigenaar van de stortplaats een afspraak gemaakt 
over een mogelijke financiële vergoeding. De vergoeding is gebaseerd op de 
levensduur van de meetpunten en kabels van de bovenafdichting. Dit onderzoek moet 
volgens afspraak gebeuren door een ter zake kundig maar onafhankelijk bedrijf. Na 
de inventarisatie zijn de mogelijke bedrijven doorgegeven aan de provincie. Het 
onderzoek moet In 2019 worden uitgevoerd.
De werkzaamheden voor de nazorg, van de stortplaats zijn in 2018 uitgevoerd door 
verschillenden aannemers. Het gaat onder meer om monitoring, groen onderhoud en 
beheer van afwatering en beheer van technische installaties. In 2018 heeft de OFGV 
de coördinatie en directie hiervoor uitgevoerd.

Product: Dl 5.1 Uitvoering nazorg stortplaatsen

De OFGV neemt namens de provincie Flevoland actief deel in de IPO-Werkgroep Nazorg. 
Namens de provincie Flevoland zijn afgelopen jaar vier bijeenkomsten bijgewoond. In de 
werkgroep wordt kennis gedeeld over ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, 
protocollen, het rekenmodel voor het doelvermogen RINAS en stortplaatsen. In 2018 zijn 
enkele technische wijzigingen op de applicatie RINAS doorgevoerd.
• Product: Dl 5.1 Uitvoering nazorg stortplaatsen

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging
Het aantal meldingen van calamiteiten waarbij bodemverontreiniging ontstaat is hoog. 
Mogelijk worden deze calamiteiten beter gemeld, waardoor er een stijging is. Deze 
meldingen komen goed bij de OFGV binnen. De saneringen van deze verontreinigingen 
naar aanleiding van calamiteiten (zorgplicht conform artikel 13 Wbb) zijn allemaal goed 
uitgevoerd. Alle evaluaties zijn goedgekeurd. In het UP 2018 is aangegeven dat er een 
historisch overzicht over de provinciale bodemsaneringstaken in de periode 1995-2020 
gemaakt zou worden. Dit is door veel extra werk aan de bodemkwaliteitskaart 
verschoven naar 2019. De landelijke ontwikkelingen rond de nieuwe bedreigingen 
(omtrent PFOS, PFAS) worden door de OFGV gevolgd. In 2018 zijn er geen relevante 
ontwikkelingen voor de provincie geconstateerd.
• Product TO9.8 Beoordelen plan van aanpak nieuw geval van bodemverontreiniging
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In het kader van de verordening fysieke leefomgeving is er in et kader van toezicht 
minimale inzet gedaan. De provincie heeft er in 2018 voor gekozen om alleen op te 
treden bij meldingen. Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Controle vuurwerkevenement
Het toezicht bij vuurwerkevenementen vindt plaats op basis van risico gestuurd 
handhaven. Dit betekent dat evenementen waarbij het naleefgedrag in voorgaande jaren 
mindergoed is en/of waarbij er meer risico's zijn, vaker door de OFGV worden 
gecontroleerd.

TUG aanvragen
In 2018 is met de provincie afgestemd dat de TUG ontheffingen door de OFGV worden 
gepubliceerd.
In mei 2018 heeft een helikopterbedrijf een TUG aanvraag ingediend voor het uitvoeren 
van helikoptervluchten ten behoeve van de opleiding helikopterpiloot. Hierbij wilde men 
diverse oefeningen uitvoeren die normaal op de luchthaven plaatsvinden. Hiervoor is een 
TUG ontheffing niet bedoeld en is dit vanuit de wetgeving niet toegestaan. Dit is in een 
overleg met het bedrijf uitgelegd. In dit overleg is aangegeven dat het bedrijf contact 
moet opnemen met het ministerie lenW (divisie Luchtvaart) om te kijken of er andere 
mogelijkheden zijn om deze vluchten elders (dan op de luchthaven) te kunnen uitvoeren. 
• Product: R28.1 Ontheffing TUG

Interprovinciale contactgroep Luchtvaart (ICL)
De OFGV heeft in 2018 deelgenomen aan de ICL. Belangrijk speerpunt voor de 
werkgroep in 2018 was de evaluatie vrijstelling van een luchthavenregeling voor 
paraniotoren. Deze evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden en wordt opgepakt in 2019. 
• Product: A02.1 Beleidsadvies milieu

Gietwater Luttelgeest
De tuinders te Luttelgeest doorlopen een gebiedsproces oplossing te komen voor de 
gietwatervoorziening. De verwachting is dat deze oplossing er uiterlijk juni 2020 zal zijn. 
Binnen de context van dit gebiedsproces 'Gietwater Luttelgeest', is bestuurlijk, ingestemd 
met een overgangsregeling waarmee wordt aangestuurd en toegewerkt naar een 
duurzame gietwatervoorziening in Luttelgeest. Een van de tuinders had 
maatwerkvoorschriften met als einddatum december 2018. Deze tuinder heeft in 2018 
verlening van het maatwerk aangevraagd. Deze procedure loopt nog door in 2019.

Overleg helikopterbedrijven
In het 1® trimester 2018 heeft een overleg plaatsgevonden met twee helikopterbedrijven 
die nu nog gebruik maken van de luchthaven Lelystad Airport. Het is gebleken dat dit in 
de toekomst niet meer mogelijk is. Hierbij zijn concrete initiatieven voorgelegd met 
betrekking tot twee alternatieve locaties binnen Flevoland voor helikopter luchthavens. In 
het najaar van 2018 heeft een strategisch overleg plaatsgevonden met de provincie 
Flevoland en de gemeente Almere. De plannen zijn nog niet voldoende concreet om een 
procedure te starten. Daarom is er vooralsnog geen inzet nodig geweest van de OFGV. 
• Product: R27.1 Luchthavenbesluit
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Omdat de opleidingen georganiseerd worden met het oog op regionale samenwerking en 
kennisvergroting is het cursusaanbod steeds meer vraaggericht. Het op maat gemaakte 
cursusprogramma wordt niet alleen bij de OFGV aangeboden, maar ook bij andere 
omgevingsdiensten in de provincies Noord Holland, Groningen en Zeeland.

Ambteiijk en Bestuurlijk Omgevingsoverleg (AOO, BOO)
Het voeren van het secretariaat van het Ambtelijke en Bestuurlijk Omgevingsoverleg 
(AOO en BOO) is een taak die door de Flevolandse deelnemers bij de OFGV is belegd.

Op basis hiervan zijn in het jaar 2018 vier vuurwerkevenementen gecontroleerd. Bij een 
vuurwerkevenement in augustus op het Scoutinglandgoed te Zeewolde was, ondanks een 
aantal regenbuien, landelijk sprake van extreme droogte. Door de organisatie waren 
extra maatregelen genomen, waaronder het natmaken van het afsteekterrein met een 
gierwagen, het nat maken van een aantal bomen, het bewaken van het terrein door 
opgeleide brandwachten en het beschikbaar hebben van speciale blusvoertuigen. In 
overleg met de brandweer is besloten het evenement door te laten gaan.
Na het afsteken van het vuurwerk is het terrein met warmtebeeldcamera's nagelopen, 
daarbij zijn geen brandhaarden ontdekt. De overige drie vuurwerkevenementen betrof 
Defqonl in Biddinghuizen, festival Zand in Almere en een vuurwerkdemo In
Biddinghuizen. Bij deze vuurwerkontbrandingen zijn geen overtredingen geconstateerd. 
• Product: T04.2 Controle vuurwerkevenement

Kenniscentrum OFGV
Verschillende vakspecialisten van zowel binnen als buiten de OFGV hebben 
vakinhoudelijke trainingen en cursussen gevolgd via het OFGV Kenniscentrum. In 2018 
zijn er door het Kenniscentrum 133 cursusdagen georganiseerd. Daarnaast zijn ook vier 
netwerkdagen georganiseerd, waaronder de Asbestdag. Meer dan honderd 
geïnteresseerden hebben deelgenomen aan deze dag. Voor de bestuurders was er dit 
jaar een aparte sessie. Deze dag wordt elk jaar georganiseerd voor ambtenaren die alles 
willen weten op het gebied van asbest. Het biedt de mogelijkheid Informatie te delen en 
nieuwe kennis op te doen. Ook de cursus Asbest staat bij de OFGV goed bekend. Meer 
dan honderd cursisten zijn opgeleid tot asbestdeskundigen.

Handhavingsestafette 2018
De Handhavingsestafette heeft dit jaar plaatsgevonden van 23 tot en met 30 mei. In 
totaal zijn er dertien integrale projecten uitgevoerd in het werkgebied van de OFGV. 
Diverse 'teams' zijn 27 keer gezamenlijk op stap geweest. Daarbij hebben medewerkers 
van ruim dertig verschillende organisaties meegedraaid. Tijdens de estafette was het 
voor zowel bestuurders als vakcollega's mogelijk om mee te gaan op controle. 
Alle verbeterpunten en aanbevelingen zijn verwerkt in een evaluatierapport. Het rapport 
is gelijktijdig met de Herfstrapportage aan alle deelnemende partijen verzonden. Ook is 
het rapport ter bespreking aangeboden aan het Ambtelijk Omgevingsoverleg en ter 
kennisname aan het Bestuurlijk Omgevingsoverleg. Het bestuur beveelt deelname aan de 
Handhavingsestafette aan en is unaniem in de wens de estafette als instrument in te 
blijven zetten ter vergroting van onder andere de samenwerking.

Landelijke Vuurwerkdag
Namens de provincie Flevoland neemt de OFGV deel aan de Landelijke werkgroep 
vuurwerkcoördinatoren. In 2018 werd de Landelijke Vuurwerkdag mede door de 
vuurwerkcoördinator van Flevoland georganiseerd. De Landelijke Vuurwerkdag 2018 is 
zeer goed bezocht. Komend jaar neemt de vuurwerkcoördinator van Flevoland weer deel 
aan de organisatie.
• Product: A02.5 Beleidsadvies en overleg vuurwerk
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Verkenning registraties meldingen luchtvaart
Met de ontwikkeling van Lelystad Airport is de verwachting dat het aantal klachten, 
meldingen en vragen over geluidsoverlast flink zal groeien, De provincie heeft aan de 
OFGV opdracht verleend om een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid en de 
invulling van deze taak door de OFGV. Binnen die opdracht heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden naarde uitvoering van vergelijkbare taken bij andere luchthavens. 
Op basis van die verkenning wordt met de opdrachtgever de verkenning verder 
uitgewerkt.

Ontgrondingen
Het nieuwe Besluit m.e.r. heeft veel impact op de vormvrije m.e.r en op het afgeven van 
ontgrondingenvergunningen. Veel aanvragen moeten buiten behandeling worden gelaten 
omdat deze niet zijn voorzien van een milieueffectrapportage.

Afvalstromen
Er is geconstateerd dat er een toename is van het aantal verklaringen voor het storten 
van verbrandbaar afval. Afvalstromen worden te weinig gescheiden en daardoor te veel 
gestort. De provincie heeft in het uitvoeringsprogramma aangegeven in 2018 een advies 
op dit onderwerp te willen ontvangen.
De grootste hoeveelheden afvalstoffen ontstaan bij een vaste groep afvalverwerkers 
buiten de provincie Flevoland zijn gevestigd. Het gaat steeds om afvalstoffen waarvoor 
aantoonbaar in Nederland geen mogelijkheden van andere wijze van afvalbeheer 
mogelijk is dan storten.
Er zijn, voor de provincie, feitelijk geen middelen om hiertegen op te treden, omdat de 
lokale milieu-hygiënische noodzaak daarvoor ontbreekt. Vandaar dat hierover geen 
advies is uitgebracht.

De OFGV heeft in 2018 in IPO-verband (mer-commissie en Vakberaad Ontgrondingen) 
beoordeeld of het mogelijk is om standpunten aan te dragen richting het ministerie van 
I&M om het Besluit m.e.r. te herzien.

In 2018 is vier keer een AOO en éénmaal een BOO gehouden. De overleggen worden 
veelal gebruikt om kennis en ervaringen uit te wisselen. De ambtelijke aansluiting van 
een aantal deelnemers uit Gooi en Vechtstreek bij het AOO en bij de projecten maakt dat 
dit overleg steeds meer functioneert op de schaal van het totale werkgebied van de 
OFGV.
Samen is in 2018 bijvoorbeeld gewerkt aan het Beleidskader VTH en aan de Wabo- 
bestuursovereenkomst (Wabo-BOK). Het beleidskader is eind 2018 bestuurlijk opgepakt 
en nagenoeg afgerond. De werkafspraken onder de Wabo-BOK worden geactualiseerd. 
Het aanpassen van de BOK zelf is geparkeerd tot het moment waarop de Omgevingswet 
in werking treedt. Dit instrument wordt als zeer bruikbaar gezien om de afspraken nodig 
voor de (keten)uitvoering onder de Omgevingswet vorm te geven en vast te leggen.

Advies ontwikkeling van wet- en regelgeving
Omgevingsverordening Flevoland
De Omgevingsverordening is een samenvoeging van diverse verordeningen van de 
provincie Flevoland. De OFGV denkt mee en adviseert op de onderdelen die het werk van 
de OFGV raken. Dit betreft onder andere de teksten afkomstig uit de Verordening Fysieke 
Leefomgeving (VFL), maar ook op het gebied van windmolens, natuurbeheer en toezicht 
en handhaving. De OFGV heeft meegewerkt aan de versie die ter Inzage lag en in 
september een zienswijze ingediend. De Omgevingsverordening wordt begin 2019 
voorgelegd aan de Provinciale Staten.
• Product: A02.1 Beleidsadvies milieu

L.-..

□ MGEVINGSDIENST
F'jrvau^HO & csccf r.N vccxtstrci^k



Jaarrapportage OFGV 2018 provincie Flevoland 33

De verwachting is dat het besluit m.e.r. in 2019 wordt aangepast. Mocht dit niet 
gebeuren zal door de komst van de Omgevingswet de regels in het Besluit m.e.r. 
mogelijk worden aangepast.

Handhavingsinstrument last onder dwangsom
In 2018 zijn dertien bedrijven juridisch aangeschreven omdat zij na hercontrole niet 
voldeden aan de wetgeving. Na het voornemen last onder dwangsom hebben vier 
bedrijven de overtredingen hersteld. Bij vier bedrijven zijn de overtredingen hersteld 
nadat een last onder dwangsom was opgelegd. Deze zijn vervolgens ingetrokken. 
De OFGV heeft in 2018 twee dwangsommen van in totaal € 28.000,- ontvangen die nog 
doorbetaald worden aan de provincie Flevoland. Daarnaast is een dwangsom van 
€ 18.000,- niet betaald, daarom is deze dwangsom overgedragen aan de provincie 
Flevoland voor invordering via een deurwaarder.
• Producten: H04.1 Voornemen last onder dwangsom, HO 1.1 Last onder dwangsom, H02.1 

Invordering, H02.2 Intrekking dwangsom.
Afronding juridische zaken 2017
In de realisatietabel zijn de aantallen administratief afgesloten zaken vermeld. Hieronder 
valt één handhavingsverzoek die in 2017 is afgehandeld, maar in 2018 administratief Is 
verwerkt en waarvan het dossier ter archivering is overgedragen aan de provincie.
• Product: H05.1 Besluit op handhavingsverzoek

De OFGV draagt in het kader van ontgrondingen, bij aan het inrichten van een digitaal 
loket. De provincie is hierin trekker. Het advies omvat onder andere in de ontwikkeling 
van E-formulieren en het ontwikkelen van een vragenboom om te bepalen of een 
vergunning noodzakelijk is, of dat een melding volstaat. Daarnaast komt er een 
beslisboom op een digitale kaart, om op basis van de te ontgronden locatie te bepalen of 
de ontgronding mogelijk is en zo ja wat de aanvrager daarvoor moet aanleveren. De 
vragenboom is gerealiseerd en hierover heeft de OFGV advies gegeven. De E-formulieren 
en digitale kaart zijn nog in ontwikkeling.
• Product: A02.1.7 Beleidsadvies Ontgrondingen wet

Grond watermetingen
Om het aantal fouten bij de opname en registratie van grondwaterstanden te 
minimaliseren is de 'Fieldlogger app' in gebruik genomen en getest. Voor alle meetbuizen 
zijn statistische waarden berekend welke in de 'app' als toetsingswaarden worden 
gebruikt. Deze app werkt naar tevredenheid en is momenteel in gebruik. Een meetreeks 
met veel filterverwisselingen in de periode 2015 - eerste helft 2016 is hersteld. 
Ter voorbereiding op het moderniseren van het meetnetbeheer is een aantal bedrijven 
bezocht (waterschap Zuiderzeeland en Vitens) waar verschillende softwarepakketten voor 
meetnetbeheer gebruikt worden. Daar is informatie gewonnen over de werkprocessen. Er 
heeft een financiële vergelijking plaatsgevonden van een aantal inrichtingsvarianten voor 
het meetnetbeheer en er is een concept-projectplan opgesteld. De vergelijking is 
gepresenteerd en er hebben een aantal overleggen plaatsgevonden tussen OFGV en 
provincie Flevoland.
• Product: D08.1 Grondwatermeetnet
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Advies geothermie
Met betrekking tot een opsporingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf in Luttelgeest 
is in samenwerking met de provincie Flevoland een adviesbrief aan de minister van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgesteld door de OFGV. De provincie heeft een 
bevoegdheid waar het gaat om coördinatie van advies van vergunningaanvragen in het 
kader van de mijnbouwwet. In dit geval heeft de opsporingsvergunning betrekking op 
geothermie. De opsporingsvergunning wordt verleend binnen het kader van de 
Mijnbouwwet.
• Product: A02.4 Advies grondwater, drinkwater, WKO, hydrologie
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Meer informatie over de taken die in 2018 zijn uitgevoerd in opdracht en het belang van 
alle deelnemende partijen van de OFGV en de subsidieopdracht(en) vindt u terug in
Bijlage 2. Voor de verantwoording op de in 2018 uitgevoerde meerwerkopdrachten, zie 
Bijlage 3. In Bijlage 4 wordt een verantwoording gegeven op de bijlage bij het 
uitvoeringsprogramma 2018 over energiebesparing.

Bij de jaarrapportage wordt ook een lijst met het aantal gerealiseerde producten 
gevoegd. Zie Bijlage 1: de Realisatietabel.
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Omgèvingsdiehst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek 

Botter 14-15 Postbus 2341 
8203 AH LELYSTAD 

T. 088-6333 000 
E. info@ofQv.nl 
W. www.ofgv.nl 

Rapportageperiode: 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 
Datum: 1 maart 2019

Referentiejaar
Het referentiejaar voor de huidige opdracht in de KPS-berekening is 2016. Als er meer 
wordt gevraagd dan in het jaar 2016 worden, in overleg met het bevoegd gezag, de 
mogelijkheden besproken. De extra vraag wordt vervolgens afgezet tegen de totale 
vraag aan producten van alle deelnemers. Als een significante of structurele 
kostenstijging optreedt, kan in het Algemeen Bestuur (AB) besproken worden hoe daar 
mee om te gaan.
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Bijlage 2. Subsidieopdracht(en)

Omgevingsveiligheid
Het programma Impuls Omgevingsveiligheid (lOV) is een programma op gebied van 
omgevingsveiligheid en wordt in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Milieu 
uitgevoerd. Dit programma levert onder meer een bijdrage aan de kwaliteit van 
advisering op het gebied van omgevingsveiligheid. In het deelproject 'Register 
Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen' (RRGS) is in 2018 het gehele register op 
inrichtingsniveau gecontroleerd en geactualiseerd. Dit betekent dat inrichtingen met een 
relevant extern veiligheidsrisico op de juiste wijze op de risicokaart zijn vermeld. In de 
provincie Flevoland zijn 639 risicovolle inrichtingen geactualiseerd. De inrichtingen 
worden op de risicokaart (www.risicokaart.nl:) vermeid. Ook het beheer van de risicokaart 
(Provincie Flevoland) wordt door de OFGV uitgevoerd.
Bij advisering over vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen (zoals 
bestemmingsplannen) wordt het Onderdeel omgevingsveiligheid beoordeeld. Voor 
provincie Flevoland is drie keef een omgevingsveiligheidsadvies gegeven in het kader van 
vergunningverlening. Het kennisnetwerk is uitgebreid door de samenwerking op te 
zoeken met experts omgevingsveiligheid van andere omgevingsdiensten en er wordt 
deelgenomen aan het landelijk kennisplatform veilige leefomgeving. Eind 2018 is een 
bijeenkomst georganiseerd voor alle partners. Hier zijn de resultaten van het programma 
besproken en zijn presentaties gegeven over de modernisering omgevingsveiligheid (incl. 
transitie omgevingswet), nieuwe energie en veiligheid, een nieuwe ICT-tool en RRGS. Er 
is een ICT-tool ontwikkeld door de OFGV waarop in 4D de contouren van de RRGS- 
inrichtingen dynamisch in kaart worden gebracht.



Bijlage 3. Overzicht meerwerkopdrachten Flevoland 2018 OFGV

Offerte Registratie luchtvaart gerelateerde klachten Lelystad Airport
Door de Commissie CROLL is gevraagd om de tijdelijke registratie van luchtvaart 
gerelateerde overlastklachten bij Lelystad Airport uit te voeren. De opdracht is verleend 
door de provincie Flevoland die namens de commissie als opdrachtgever fungeert.

Constateringen (grafiek 1 en 2)
Er is een lichte afname van het aantal klachten ten opzichte van de verwachting van
2018. In 2018 zijn bij de OFGV totaal 33 klachten geregistreerd. De verwachting van 
vijftig is daarmee te hoog gebleken.
Verwachting is wel dat er in toenemende mate geklaagd gaat worden naar mate de 
ontwikkeling van Lelystad Airport vordert. Er is een lichte afname van het aantal klachten 
ten opzichte van de verwachting van
2018. In 2018 zijn bij de OFGV totaal 33 klachten geregistreerd. De verwachting van 
vijftig is daarmee te hoog gebleken.
Verwachting is wel dat er in toenemende mate geklaagd gaat worden naar mate de 
ontwikkeling van Lelystad Airport vordert.

In 2018 heeft de OFGV klachten over luchtvaart geregistreerd. Over een jaarperiode 
werden vijftig klachten verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op de ervaringen van 
de OFGV over 2017 en daarvoor van het secretariaat van de commissie CROLL, die deze 
taak tot 2016 uitvoerde.
De registratietaak betreft een administratieve taak, waarbij geen beroep wordt gedaan 
op toezichthoudende bevoegdheden. In het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport staat 
dat de luchthaven verantwoordelijk is voor een goede klachtenafhandeling. Het toezicht 
en de handhaving van de bepalingen in het Gebruiksplan en het Luchthavenbesluit voor 

. Lelystad Airport is namelijk een wettelijke bevoegdheid van het ministerie (Inspectie 
I&M).
De gevraagde taak betreft geen formele besluiten in kader van Algemene wet 
bestuursrecht, maar slechts de registratie en het doorsturen van klachten. De 
handhaving naar aanleiding van luchtvaartklachten met betrekking tot Lelystad Airport 
wordt expliciet niet door de OFGV gedaan. De gevraagde registratietaak valt buiten de 
aan de OFGV gemandateerde klachtafhandelingstaak en ook buiten de aan de OFGV 
gemandateerde toezichttaak.



Grafiek 1. Verdeling klachten over liet jaar

Grafiek 2. Verdeling klachten over de dag
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Bijlage 4. Energiebesparing

Uitvoering geven aan de EED-taak bleek niet alleen het beoordelen van energie-audits.

Door landelijke ontwikkelingen (Klimaatwet en Klimaatakkoord) stond het thema 
energiebesparing in 2018 flink in de belangstelling. Bovendien kwam ook de discussie 
over de verduurzaming van het Nederlandse energielandschap op gang. Op een bijna 
reguliere basis fungeerde de OFGV als overlegpartner over energiestrategieën, 
warmteplannen, alternatieve vormen van energie en lokale opwekmogelijkheden. Maar, 
2018 was ook het jaar waarin EZK besloot om geen subsidie meer beschikbaar te stellen 
voor energiecontroles bij bedrijven.

Uitvoeringsprogramma
In het uitvoeringsprogramma 2018 is door de OFGV een aantal taken opgesteid om 
energiebesparing bij bedrijven verder door te ontwikkelen. Deze taken bestaan uit de 
volgende trajecten:
Opleiding: Kennisontwikkeling, opleiden, het geven van deskundig advies en netwerken. 
Controles Activiteitenbesluit: Het houden van toezicht bij 49 bedrijven op Erkende 
Maatregelenlijsten (EML) uit het Activiteitenbesluit.
Beoordelen EED-audits: Uitvoering regeling 'implementatie EED' en beoordelen van 
energie-audits, voor zover daar opdracht voor was gegeven.
Vergunningverlening: Onderzoek naar voorschriften in milieuvergunningen.

Controles Activiteiten besluit
Door alle aanvullingen in het Activiteitenbesluit kost een volwaardige themacontrole 
'energie' meer capaciteit dan voorheen. Alleen door het beschikbaar hebben van 
subsidies was de OFGV in staat om in 2016 en in 2017 een groot aantal energiecontroles 
af te ronden. In februari van 2018 besloot het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat de subsidie in te trekken. Daardoor ontbrak het aan financiering en is het niet 
gelukt om de geplande 49 energiecontroles voor 2018 uit te voeren.
Om de kennis en expertise van energiebesparing niet te verliezen is besloten om in 2018 
tijdens reguliere controles, op minimaal niveau, enkele energleaspecten mee te nemen. 
Dit wordt de 'minimale variant' genoemd. Tijdens de controle wordt gevraagd naar het 
energieverbruik (elektra en gas) en wordt vluchtig gekeken of het aannemelijk is dat niet 
alle erkende maatregelen zijn genomen. Als blijkt dat een besparingspotentieel aanwezig 
is, wordt hiervan melding gemaakt in de reguliere toezichtbrief. Van toezicht, zowel 
administratief en/of op locatie, is geen sprake.

Opleiding
Samen met de Stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde worden op regelmatige 
basis opleidingen georganiseerd. Zo werden 9 toezichthouders geschoold in de EML. Op 
het gebied Warmte en Koude Opslag (WKO) en de technische kanten daarvan, hebben 
twee beleidsmedewerkers een opleidingen gevolgd.
Kennisontwikkeling vindt ook plaats door het creëren van netwerken. Er bestaat een 
nauwe samenwerking met EZK, RVO, VNG, ODNL, NZKG en de OD IJmond. De OFGV 
draagt bij aan:

Het Landelijk Kernteam EED en de Regiegroep voor de wijziging van het
Activiteitenbesluit.
Het Nationaal Energiebesparingsoverleg van VNG, EZK en. RVO.
De Regionale Energiestrategieën in Gooi en Vecht en Flevoland.
De wijziging van de artikelen 2.16 en 2.15 van het Activiteitenbesluit en de 
Activiteitenregeling (meerdere consultatierondes):

Beoordelen EED-audits
Op basis van meerwerkopdrachten zijn In 2018 energie-audits beoordeeld. Voor een 
nadere specificering wordt verwezen naar de bijlage met meerwerkopdrachten.



Locatie testlijn

Vergunningverlening
Bij het opstellen van nieuwe vergunningen is energiebesparing/duurzaamheid/COz- 
reductie vanaf medio 2018 een standaard onderdeel. De OFGV toetst op de Best 
Beschikbare Technieken (BBT). In andere gevallen is een energiebesparingsonderzoek 
nodig. Parallel daaraan is een onderzoek gaande hoe oude vergunningen aangepast 
kunnen worden aan de nieuwste energievoorschriften. In 2019 gaat dit onderzoek 
verder.

De complexiteit is groot en de OFGV heeft allerlei (neven)activiteiten verricht die 
verbonden zijn aan het beoordelen van EED rapporten. Zoals het beoordelen van 
uitstelverzoeken, het geven van uitstel, toezicht op het inleveren van een audit, 
reminders versturen, verlenen van vrijstellingen, informeren en communiceren.

Geothermie
In 2018 werd de OFGV betrokken bij het Vooronderzoek Seismische Campagne
Aardwarmte Nederland (SCAN). Dit project moet antwoord gegeven op de vraag of de 
diepe ondergrond geschikt is voor het 'oogsten' van aardwarmte. De OFGV is onder 
andere betrokken bij vergunningen, ontheffingen, veiligheid, kennisdeling, communicatie 
en informatie. In Almere draagt de OFGV bij aan onderzoek naar de effecten van 
springladingen op het beschermingsniveau ter hoogte van de boringsvrije zone. In het 
kaartje hieronder vertegenwoordigt de roze lijn, de testlijn. Overigens bevond het 
onderzoek zich in 2018 de voorbereidingsfase. De daadwerkelijke seismische 
werkzaamheden starten in juli 2019.

Bodem warm te
In 2018 is een significante groei te zien in het aantal WKO-systemen. Voor de open 
systemen is deze groei 25 procent ten opzichte van 2017. De gesloten WKO-systemen 
laten een groei zien van een factor 10 ten opzicht van 2016. Dit betekent extra taken op 
het gebied van melding, registratie en vergunningverlening, maar ook extra taken op het 
gebied van toezicht op de juiste werking van open systemen.

De testlijn doorkruist de volgende bevoegd gezagen binnen het beheersgebied van de 
OFGV: provincie Flevoland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Zuiderzeeland, 
gemeente Hilversum, gemeente Laren, gemeente Blaricum, gemeente Almere en de 
gemeente Zeewolde.

De locatie heeft nog een onzekerheid beide 
kanten op van 1 SOrn
In het roze gedeelte qp de kaart wordt elke 
20m ceri achotgot gepioatst en elke 5 meter 
een geofoon (trilmeter). Met uitzondering 
van de vaargeul in het Gooimeer
In het blauwe gedeeite zullen enkele 
schotgaten geplaatst worden (niet eikS;20m)
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Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

1.1 Uitvoeringsovereenkomst 2018

Bij deze jaarrapportage hoort ook een jaarverslag van hét VTH-UP 2018.

1.2 Algemeen Beeld

Pagina 5 van 14

1

In deze jaarrapportage vindt verantwoording plaats over de in de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2018 
gemaakte afspraken.

Algemeen
Alle Wabo en Brzo controles zijn uitgevoerd conform de planning. Zoals ook al in de tweede
voortgangsrapportage voorspeld is 2018 afgesloten met een positief resultaat. Dat komt met name door een 
verhoogde inzet in het Aanvullend pakket Brzo grotendeels door een forse toename van het product intensieve 
handhaving.

Het belangrijkste doel van deze rapportage is de toelichting van de bestuurlijke aandachtspunten en de duiding 
van grote afwijkingen ten opzichte van de in de UVO afgesproken aantallen.
2018 was het tweede validatiéjaar van de finandèringsystematiek. Prestatiegericht Financieren (PGF), een 
proces waarbij de opdrachtgevers nauw waren betrokken. In dit validatieproces zijn zowel de kengetallen, 
geraamde aantallen en kwaliteit getoetst. De validatie Is afgerond en wordt op 15 maart 2019 aan het bestuur 
van de OD NZKG voorgelegd.

De realisatie van het programmatisch actualiseren van de vergunningen vraagt de komende tijd extra aandacht. 
In nauwe samenwerking met de provincie Flevoland Is een Plan van Aanpak zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) 
opgesteld. In dè UVO 2019 zijn hiervoor extra middelen opgenomen.

VTH>strategie
In december 2018 is het bestuurlijk referentiekader voor de regionale VTH-strategie vastgesteld. Dit bestuurlijk 
kader Is de basis voor de samenwerking tussen de bestuursorganen in de OD NZKG en geeft op strategisch 
niveau weer hoe keuzes door de OD NZKG gemaakt èn onderbouwd zullen worden. Deze strategie wordt nog 
uitgewefkt in een regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid, zoals vereist In artikel 7.2 van het besluit 
Omgevingsrêcht (Bor).

OD NZKG levert op voordracht van de provincie Noord-Holland de komende jaren de vertegenwoordiging van 
IPO in de Programmaraad PGS. Daarin stemmen overheden en bedrijfsleven af over richtlijnen voor opslag van 
en omgang met gevaarlijke stoffen.

Brzo
Het totaal aantal bedrijven In het kernpakket Is gelijk gebleven en bedraagt vier.
Voor twee bedrijven zijn intensieve handhavingstrajecten gestart. Voor beide bedrijven is deze status ook weer 
afgeschaald.



1.3 FinancieeS Overzicht
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De begrote inzet in de Uitvoeringsovereenkomst 2018 is € 237.431.
Het resultaat van 2018 bedraagt € 255.896. Dat is een positief verschil van € 18.465.
De verhoogde inzet aan intensieve handhaving heeft ervoor gezorgd dat het positieve resultaat van het 
programma Brzo uitkomt op € 14.522.

3.943
48.181
52.124

" 237.431 ■

186.570
186.570

186.570
186.570

_____
7.0

Resultaat (€)HnancenaOlS . 3

Kempakket,
Brzo__________
Totaal kempakkef

Aanvullend pakket
Verweer bezwaar en beroep 
Brzo

---

0
_________________________ 33.659 
Totaal aanvullend pakket___________ 33.659

3.943
14.522 

<- 18.465

255.896
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2.1 Programma Brzo/Milieu
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Kernpakket
Het totaal aantal bedrijven is gelijk gebleven in 2018 en bedraagt 4 bedrijven.

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten uit het programma Brzo nader toegelicht. Eerst wordt 
ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen, vervolgens op de cijfers uit het programma en de belangrijkste 
afwijkingen. De teksten eri toelichtingen zijn gescheiden voor kernpakket en aanvullend pakket.

AanvulBend pakket
Zoals ook al In de voortgangsrapportage voorspeld is 2018 afgesloten met een verhoogde inzet van het product 
intensieve handhaving. Voor twee bedrijven zijn intensieve handhavingstrajecten gestart. Voor beide bedrijven 
is deze status ook weer afgeschaald.
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Het merendeel van de werkzaamheden geschiedt in 2019 en 2020. De tijdsbesteding die dit met zich 
meebrengt, wordt meegenomen in de ramingen van de betreffende jaren. In 2018 bestaan de werkzaamheden 
van de OD NZKG met name uit voorbereidende werkzaamheden en een eerste uitvraag van ZZS bij circa vier 
bedrijven, in samenwerking met Rijkswaterstaat. Zie verder de toelichting in het VTH-UP-verslag.

Intensieve handhaving
De Taskforce Intensieve Handhaving komt in beeld voor die bedrijven, waar de reguliere 
handhavingsinstrumenten niet tot het gewenste naleefgedrag leiden. Op dit moment wordt gewerkt aan een 
procedure voor een uniforme aanpak en structurele borging. In 2018 Is Ingezet om de samenwerking met 
handhavingspartners Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport en het Functioneel Parket te 
versterken.
Er was sprake van intensieve handhavingstrajecten bij twee bedrijven HG internationaal en M&R Claushuis. 
Voor beide bedrijven is deze status afgeschaald. In het eerste geval omdat het bedrijf na het treffen van 
maatregelen de naleving weer heeft geborgd. In het tweede geval omdat het bedrijf heeft besloten de 
kwikactiviteiten te af te stoten. Er is toezicht gehouden op het buiten gebrulkstellen van de installatie en de 
kwikopslagen. Ook is er aandacht voor de verhoogde analyses van grondwaterbemonstering met kwik. Dit 
wordt In 2019 vervolgd.

Deelname Programmaraad PGS
OD NZKG levert op voordracht van Provincie Noord-Holland de komende jaren de vertegenwoordiging van IPÓ 
in de Programmaraad PGS. Daarin stemmen IPO, brandweer, ministerie SZW, VNG, MKB en VNO-NCW af over 
richtlijnen voor opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen (vervat in de 'Publicatiereeks Gevaarlijke 
Stoffen^.

Middelgrote stooklnstaliatie
In 2018 is het project Middelgrote stookinstallaties gestart. Alle 4 
bedrijven zijn getoetst en aanvullende gegevens zijn opgevraagd om 
na te kunnen gaan of deze stookinstallaties voldoen aan het 
gewijzigde besluit. Uit de Inventarisatie is gekomen dat deze 4 
bedrijven geen middelgrote stookinstallaties hebben waarop dit 
besluit van toepassing is. Het project is hiermee voor Flevoland 
afgerond.

Medewerkers zijn iedere dag en 24 uur per 
dag beschikbaar voor hulp bij incidenten. Ze 
ondersteunen hulpdiensten en overheden 
met deskundige advisering en helpen bij het 
maken van een integrale afweging en 
optimale besluitvorming.
In overleg met de partners worden proactief 
beheersmaatregelen gecoördineerd om 
verdere schade op het terrein van bouw, 
openbare ruimte en milieu te beperken.

Door de provincie Flevoland is in augustus 2018 een Plan van
Aanpak opgestèld in een samenspel tussen de landelijk projectleider, de provincie Flevoland en OD NZKG. Voor 
de uitvoering van dit project zijn verschillende risico's geïdentificeerd. Deze zijn opgenomen in het Plan van 
Aanpak van de Provinde Flevoland.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
In de ambtelijke en bestuurlijke en adviescommissies
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (AAC en BAC VTH) is 
dit voorjaar enkele malen gesproken over de landelijke aanpak ZZS. 
De landelijke aanpak ZZS is vervolgens bespraken in het Bestuurlijk 
Omgevingsberaad (BOB) van 25 april 2018



Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Energiebesparing

Aantali»-

2
1

2 4

(Wbvereri 
3

2.2 Randvoorwaardelijk pakket

Pagina 9 van 14

Onderdeel van de UVO is ook het randvoorwaardelijk pakket. In dit pakket worden de gemeenschappelijke 
taken voor alle opdrachtgevers ondergebracht en er wordt naar rato betaald.
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Bij overtredingen van categorie 1 is er sprake van ernstig gevaar voor werknemers of directe omgeving van het bedrijf. In deze 
gevalien vtrordt direct actie ondernomen om het gevaar weg te nemen. Sancties die daarvoor worden opgelegd kunnen zijn: 
stillegging van bedrijfsactiviteiten, bestuursdwang en een prooes-verbaal.

Bij categorie 2 overtredingen is er geen onmiddellijke dreiging voor de veiligheid van werknemers of directe omgeving; wel is 
vastgesteld dat het bedrijf onvoldoende maatregelen heeft getroffen. Aangezien het bedrijf in dat geval de wet overtreedt, leidt 
dit tot een overtreding in categorie 2. Sancties die kunnen worden opgelegd zijn bijvoorbeeld exploitatieverbod onder last onder 
dwangsom, bestuurlijke boete of dwangsom.

Bio Plastic NL B.V.
Vestigingsplaats: Lelystad.
Hoofdactiviteiten: verzamelen, sorteren en bewerken organisch afval tot bioplastics.
yv: Begin 2018 is er een aanvraag ingediend voor een oprichtingsvergunnlng. Naar aanleiding van deze 
aanvraag en een lopende MER-procedure zijn benodigde aanvullende gegevens aan het bedrijf gevraagd. Ook 
na aanvulling van de gegevens was de aanvraag onvoldoende en is deze buiten behandeling gelaten. Er vindt 
regelmatig overleg plaats met het bedrijf om te komen tot een goede aanvraag.

HG International B.V.
Vestigingsplaats: Almere.
Hoofdactiviteiten: productie, opslag en verkoop van (chemische) producten voor reiniging en onderhoud. 
W: Het vooroverleg voor een aanvraag revisievergunning is gestart. Dit is in verband met het actualiseren van 
de voorschriften op het gebied van PGS 15 en de nieuwbouwplannen.
lïiH: Er heeft één Brzo inspectie en daaropvolgende herinspectie plaatsgevonden. Tevens zijn er ook twee 
Wabo controles en een controle naar aanleiding van de last onder dwangsom uitgevoerd.

Broekhoff Vuurwerk International B.V.
Vestigingsplaats: Dronten.
Hoofdactiviteiten: ontwikkelen en importeren van vuurwerk voor de hele Europese markt Grootschalige opslag, 
demonstratie, verkoop en distributie van vuurwerk voor zowel de consumenten- als professionele markt. 
Vanwege deze opslag valt hij onder het BRZO 2015 hoge drempel.
T&H: In 2018 zijn er één Brzo inspectie, één Wabo controle en één hercontrole uitgevoerd. 
yV: Er is een melding ontvangen m.b.t. een wijziging van het gebruik van hun opslagruimten. Een en ander 
conform het gestelde in hun vergunning.

Wabotoezicht
Last onder dwangsom:
Naar aanleiding van een in 2016 opgelegde dwangsom vanwege een onacceptabel veiligheidsniveau en het niet 
voldoen aan de milieuvergunning met betrekking tot de PGS opslagloodsen, heeft HG een plan van aanpak 
opgesteld. Het plan is doOr een multidisciplinair team van medewerkers van de OD NZKG, i.s.m. Brandweer 
Flevoland beoordeeld. Hierna heeft HG opdracht verleend voor het uitvoeren van de bouwkundige 
aanpassingen, c.q. het verplaatsen van delen van de opslag naar het buitenland. Op 26 juni 2018 is tijdens een

O'.'Srtrcdlngcr; in cstsgcris 3 bstrsffsn lichters tekcrtkomiegen, waan.'oor een lichtere sanctie, met een redelijke her«*e!te.r"»ijr' 
wordt opgelegd.
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dwangsomcontrole vastgesteld dat de laatste noodzakelijke aanpassingen zijn uitgevoerd. Als gevolg hiervan 
heeft de OD NZK6, namens GS, op 28 augustus 2018 de last onder dwangsom ingetrokken.

T&H: Dit jaar zijn er in totaal negen controles (waarvan vier fysieke controles) uitgevoerd bij M&R Claushuis, 
waarbij op verschillende thema's is gecontroleerd, zoals PGS 15 opslag, loodsmelten, proefproject, afval (samen 
met ILT) en ongewone voorvallen. Tevens zijn er zes hercontroles en één Brzo inspectie uitgevoerd. Tijdens 
deze Brzo inspectie zijn er geen overtredingen geconstateerd.

W: In augustus 2018 heeft het bedrijf meegedeeld dat zij vanaf 31 oktober geen kwikhoudende afvalstoffen 
meer verwerken. De aanwezige installatie zal worden ontmanteld eh de nog aanwezig afvalstoffen verwerkt 
dan wel afgevoerd. In oktober Is er aan Claushuis meegedeeld dat zij een verzoek om gedeeltelöke intrekking 
moeten indienen. Dit verzoek is tot op heden nog niet ontvangen. De BRZO status blijft daarom vooralsnog 
gehandhaafd. De inrichting blijft na aanpassen van de vergunning onder het bevoegd gezag van de Provincie 
Flevoland.

Proefproject verwerken sludges:
Eind 2016 heeft M&R Claushuls Informatie Ingediend met betrekking tot het verzoek voor een proefproject, 
namelijk het verwerken van sludges voor kwikhoudend afval. Dit proefproject is door de OD NZKG in 2017 
onder voorwaarden, goedgekeurd.
November 2017 heeft M&R Claushuis de OD NZKG verzocht om dit proefproject op te schorten tot in 2018. 
Hiervoor is uitstel verleend. In juli 2018 is dit proefproject opnieuw opgestart en in november 2018 stopgezet 
i.v.m. beëindiging van de kwikactiviteiten.

M&R Claushuis B.V.
Vestigingsplaats: Zeewolde.
Hoofdactiviteiten: Inzameling en verwerking van secundaire grondstoffen en metaalhoudende afvalstoffen en 
residuen. Uit voorraad leveren grondstoffen voor de metaalverwerkende industrie. Verwerking van 
kwikhoudende materialen.

Brzo toezicht:
Tijdens de Brzo inspecties op 20 september en 15 november 2018 heeft het inspectieteam twee overtredingen 
geconstateerd. Een overtreding in categorie 2 en een overtreding in categorie 3.

Emissie onderzoek lood:
Er heeft een emissieonderzoek plaatsgevonden bij de smeltketels waar lood wordt verwerkt. Gebleken is dat de 
emissie waarden te hoog zijn. In december Is een nieuw emissieonderzoek uitgevoerd. Deze resultaten volgen 
in 2019.

Gedoogverzoek:
Tijdens een Wabo controle In 2017 is geconstateerd dat afvalstoffen in afwachting van verwerking langer dan 1 
jaar zijn opgeslagen. Dit is niet conform de milieuvergunning en M&R ClauShuls heeft hiervoor in 2018 een 
gedoogverzoek ingediend. De OD NZKG heeft hiervoor geen mandaat van de opdrachtgever, maar heeft 
geadviseend om te gedogen. Het gedoogverzoek is verleend en de OD NZKG heeft op 28 augustus een controle 
uitgevoerd, hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.
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Proef verwerken kwikhoudende batterijen - kwikemissies:
Uit emissieonderzoek is gebleken dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Hierop Is de bestuursdwang 
Ingetrokken. De kwikactivitelten zijn in 2018 beëindigd.

Beëindiging kwikactivitelten:
Vanwege beëindiging van alle kwikactivitelten is het bedrijf verzocht om een bodem- en 
grondwatermonitoringsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek wordt In januari 2019 uitgevoerd.

PGS15 opslagloodsen:
Naar aanleiding van een Wabo controle uit 2017 met betrekking tot de PGS 15 opslagloodsen, is M&R Claushuis 
aangeschreven om voor diverse maatregelen te treffen. Gezien de complexiteit van bouwkundige aanpassing 
had Claushuls tot 15 juni de tijd gekregen om deze maatregelen te treffen. Tijdens een controle is gebleken dat 
deze maatregelen niet zijn getroffen, aangezien deze aanpassingen grote kosten met zich meebrengt. Hierop is 
een last onder dwangsom opgelegd. Bij een hercontrole december 2018 is vastgesteld dat alle gevaarlijke 
stoffen uit de opslagloodsen zijn verwijderd. De last onder dwangsom is daarop ingetrokken.

In het 2® tertaal heeft Claushuis melding gemaakt van een ongewoon voorval van rookontwikkeling bij de 
loodoven. Naar aanleiding van deze melding Is een Wabo controle uitgevoerd waarbij de procedure met 
betrekking tot ongewone voorvallen zijn gecheckt. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd, wel dient de 
werkprocedure aangepast te worden. De hercontrole hierop moet nog plaatsvinden.

Ongewoon voorval:
Dit jaar zijn er twee ongewone voorvallen gemeld en n.a.v. beide meldingen heeft een fysieke controle 
plaatsgevonden.

Profyto-DSD Gew^beschermsng
Vestigingsplaats: Emmeloord.
Hoofdactiviteiten: het leveren van diensten, producten en kennis op het gebied van gewasbescherming, zaden, 
meststoffen, ongediertebestrijding.
yy: Er is vooroverleg gestart over een veranderingsvergunning, waardoor het bedrijf onder het Brzo-regime zal 
gaan vallen. Op 2 oktober heeft Profyto een aanvraag voor de veranderingsvergunning van haar inrichting 
ingediend. Deze is In behandeling.

In het 1® tertaal is er melding geweest van een ongewoon voorval in het koolfilter van de kwikoven. Diverse 
maatregelen zijn getroffen en na controle op deze maatregelen heeft de OD NZKG toestemming gegeven om 
opnieuw op te starten en te testen. Claushuls moest nog we! een onderzoekrapportage indienen n.a.v, dit 
ongewone voorval. In het 2® tertaal Is deze ontvangen, beoordeeld en goedgekeurd.

Inmiddels heeft M&R Claushuis besloten om met de kwikverwerking te stoppen en is in 2018 gestart met de 
ontmanteling. Het afval wat er nog is, is overgebracht naar een bedrijf In Groningen. Er Is geconstateerd dat de 
loods leeg is.

SuperGaz B.V.
Vestigingsplaats: Dronten.
Hoofdactivitelten; opslag gas (-flessen).
yv: Op 30 augustus is een oprichtingsvergunning verleend. Hiertegen Is beroep Ingesteld. De rechtbank heeft 
dit niet ontvankelijk verklaard. Inmiddels Is door de bezwaarmakers verzet ingediend op dit besluit van de 
rechtbank.
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Technoplating Lelystad B.V.
Vestigingsplaats: Lelystad.
Hoofdactiviteiten: hardverchromen en vernikkelen metalen onderdelen voor industrie, scheepvaart, olie en 
offshore.
yv: Er zijn milieu neutrale wijzigingen in de vergunning verleend (voor het verplaatsen van diverse apparatuur). 
De aanvraag voor een revisievergunning Is in voorbereiding.
T&H: In 2018 zijn er één Brzo inspectie en twee wabo controles uitgevoerd waarbij geen overtredingen zijn 
geconstateerd.




