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Rapportage 2019 RUD Drenthe

Geachte mevrouw De Vries,
Hierbij stuur ik u de rapportage over de uitvoering van de werkzaamheden van de RUD Drenthe in de laatste
halfjaar van 2019. Eveneens wordt gerapporteerd over het gehele jaar 2019. Er wordt in deze rapportage
aandacht besteed aan de realisatie ten opzichte van uw uitvoeringsprogramma 2019.
Naast deze rapportage, die specifiek ingaat op de realisatie van uw uitvoeringsprogramma 2019, verschijnt
binnenkort ook het jaarverslag RUD 2019. In dat verslag zal op concernniveau, dus voor alle opdrachtgevers
gezamenlijk, worden aangegeven welke resultaten er zijn behaald en welke bijzonderheden zich hebben
voorgedaan. Hierbij kunt u denken aan het aanpassen van de bodemkwaliteitskaarten naar aanleiding van
PFAS en de gevolgen van de stikstofproblematiek. Eveneens wordt in die rapportage ingegaan op het
Ontwikkelprogramma 2019-2020.
Algemeen
Vanaf 2016 werkt de RUD voor een groot aantal taken volgens de Drentse Maat. Over deze producten wordt
conform het uitvoeringsprogramma gerapporteerd over de aantallen afgeronde opdrachten. Voor een aantal
werkzaamheden is (nog) geen eenduidig uitvoeringsniveau vastgelegd, de niet-Drentse Maat. Voor deze
producten is in de jaarprogramma’s het aantal uren vastgelegd en wordt in deze rapportage verantwoord over
het aantal bestede uren.
De rapportage is met name gericht op aantallen uren en producten en de bijzonderheden daarbij. We zien het
als een gezamenlijk uitdaging om in de toekomst de rapportage zo vorm te geven dat deze nog beter inzicht
geeft in de bijdrage die wij hebben kunnen leveren aan uw (milieu)doelstellingen. Dit vraagt enerzijds om een
verdere concretisering van de doelstellingen en anderzijds om het ontwikkelen van een aantal daarop
gebaseerde prestatie-indicatoren.

Urenbesteding Coevorden
Uren

Begroot

Werkelijk

Drentse Maat (DM)

5.422

4.425

82%

Niet- Drentse Maat (NDM)

1.628

2.099

129%

Totaal

7.050

6.524

93%

In de bovenstaande tabel is te zien dat we voor uw organisatie minder uren hebben gemaakt dan in het
jaarprogramma was geraamd. De geraamde uren inzet hangt samen met uw financiële bijdrage aan de RUD
zoals dat is vastgelegd in de begroting RUD 2019. De situatie dat er meer of minder uren worden gerealiseerd
dan in het jaarprogramma is geraamd verschilt per jaar en per opdrachtgever. Vanuit het eigenarenoverleg
wordt een voorstel uitgewerkt om te bekijken hoe hier in financieel opzicht mee kan worden omgegaan. Dit
voorstel zal worden behandeld in het Algemeen bestuur van de RUD.
Drentse Maat
Vergunningen
Poduct
nr.

Aantallen Vergunningen

JP2019 op
aantallen

Aantal zaken
afgerond

% van het JP

Q1

Q2

Q3

Q4

1
2
1
1
0
101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning
8
0
0
0
0
102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning
2
2
1
1
0
103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging
9
3
1
1
0
104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen
4
6
3
1
0
105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM
5
1
20%
0
0
0
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren
6
7
1
3
1
107 Maatwerkvoorschrift Milieu
36
30
9
6
9
108 Vooroverleg milieu
0
0
0
0
0
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit
3
1
0
0
1
110 Intrekken van een vergunning
100
65
16
21
11
111 Meldingen Activiteitenbesluit
3
6
2
2
1
112 Melding niet inrichtinggebonden
2
0
0
0
0
113 Ontheffing verboden
42
15
8
2
3
114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu
2
0
0
0
0
115 Advisering rijksprocedures
- In kolom 5 is alleen voor de producten waarop de RUD invloed heeft een percentage opgenomen. Overige producten zijn vraag gestuurde producten.

0
0
0
1
2
1
2
6
0
0
17
1
0
2
0

De ingekomen vergunningaanvragen zijn afgehandeld voor zover dat in deze periode mogelijk was op basis
van: complete aanvraag, alle benodigde adviezen ontvangen en dergelijke. Een zestal vergunningaanvragen is
in behandeling. Verschillende vergunningsproducten zijn dit jaar niet aangevraagd.
Er zijn enkele actualisatieprocedures in behandeling doordat in 2019 gestart is met de LAP3 actualisaties en
de actualisaties BBT conclusies voor agrarische bedrijven.
Over de vergunningaanvraag van een geitenbedrijf in Schoonoord heeft de GGD een negatief advies
uitgebracht omdat dit bedrijf te dicht op de woonbebouwing ligt. Met de wethouder heeft hierover overleg
plaatsgevonden. Vanwege het gezondheidsaspect is besloten dat voor de gewenste ontwikkeling een MER
moet worden uitgevoerd.
Een bijzonder dossier is het vooroverleg voor uitbreiding en wijziging van een grote melkveehouderij (1700
stuks), in Dalen. In de directe nabijheid van deze melkveehouderij is een IPPC varkenshouderij gelegen, die
ook wil uitbreiden en wijzigen. Voor beide ontwikkelingen moet tzt het bestemmingsplan moet worden
aangepast. Vanuit vooroverleg wordt gezocht naar een passende oplossing voor beide bedrijven en de
omgeving.
Ook voor enkele andere aanvragen is overleg gevoerd met de gemeente, omdat de aanvragen niet passen
binnen het bestemmingsplan.
Ten aanzien van een mestvergister hebben diverse controles en gesprekken plaatsgevonden. De vergister is in
2019 buiten gebruik genomen en de vergunning wordt in 2020 ingetrokken.
In verband met een aantal ongewone voorvallen bij een vloerbedekking productiebedrijf in Coevorden hebben
een aantal gesprek plaatsgevonden met het bedrijf en de RUD (vergunningverlening en handhaving).
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De gesprekken gingen over het hoe en waarom van het aantal calamiteiten/incidenten en de mogelijkheden
voor het voorkomen daarvan.
De ingekomen meldingen milieu zijn afgehandeld voor zover dat in deze periode mogelijk was op basis van:
complete melding, alle benodigde adviezen ontvangen en dergelijke. Een vijftal meldingen Activiteitenbesluit
is in behandeling.
De gemeente heeft in 2018 een multidisciplinair overleg ingesteld, waarin onder meer nieuwe aanvragen
worden besproken. De RUD neemt deel in dit overleg en is hier tevreden over. Het voorziet in een behoefte.
Er is beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend tegen de uitgebreide omgevingsvergunning
voor een zanddepot bij een vakantiepark in Dalen. De voorlopige voorzieningenrechter heeft het verzoek in
afwachting van een uitspraak in de beroepszaak toegekend. De vergunning is daardoor tot 6 weken na de
uitspraak in beroep geschorst. Dit betekent dat tot die tijd geen gebruik van de vergunning mag worden
gemaakt.
Vergunningen algemeen
Wasplaatsen
In 2019 is door de RUD op verzoek van de provincie Drenthe veel aandacht besteed aan het uitwerken van de
praktijkrichtlijn erfemissies. In de praktijkrichtlijn zijn enkele voorbeelden van toekomstbestendige
wasplaatsen opgenomen die kunnen worden toegepast bij een gemiddelde akkerbouwer. De praktijkrichtlijn
is verspreid onder de gemeenten en waterschappen. De waterschappen zijn druk met het uitvoeren van
erfbezoeken bij agrarische bedrijven. Regelmatig wordt de RUD om advies gevraagd. In 2019 hebben wij bij
ongeveer 21 gevallen vooroverleg gevoerd en/of advies gegeven in de gebieden van de waterschappen Hunze
en Aa’s en Vechtstromen. Er zijn 3 melding op grond van het Activiteitenbesluit afgehandeld en vanuit toezicht
is één maatwerkzaak voortgekomen. Binnen de gemeente Coevorden zijn 2 vooroverleggen gevoerd. Hieruit
zijn geen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit ingediend.
Stoppersregeling voor varkens- en pluimveebedrijven
Bedrijven die vanaf 2010 geen maatregelen hebben genomen om aan het Besluit emissiearme huisvesting te
voldoen, vallen - met gebruik van alternatieve maatregelen - onder het landelijke gedoogbeleid. Dit
gedoogbeleid is op 1 januari 2020 geëindigd. Een van de voorwaarden is dat de vergunning wordt
ingetrokken. De werkvoorraad bij het product “intrekken vergunning” is relatief hoog doordat deze groep van
vergunningen hier nog onder valt.
Zoals in de halfjaarrapportage al is aangegeven hebben we in Drenthe 88 bedrijven een brief gestuurd met het
voornemen tot intrekking van de vergunning per 1 januari 2020. Bedrijven hebben de mogelijkheid gehad om
aan te geven of ze door willen gaan met het houden van varkens, kippen of andere diersoorten. Hier zijn veel
reacties op gekomen en we weten welke bedrijven stoppen en welke bedrijven door willen gaan met varkens,
kippen of andere diersoorten. Binnen de gemeente Coevorden zijn 12 bedrijven die vallen onder de
stoppersregeling. Daarvan hebben 2 bedrijven aangegeven toch door te willen gaan en 2 bedrijven door te
willen gaan met andere dieren of activiteiten.
Vakantieparken
In Drenthe speelt de bestemmingswijziging van vakantieparken/vakantiewoningen naar permanente
bewoning. In het accounthoudersoverleg van 25 juni jl. is aangegeven dat de RUD Drenthe een rol kan spelen
in het beoordelen van de milieuaspecten bij de transformaties van vakantieparken/vakantiewoningen naar
permanente bewoning. Vanuit het accounthoudersoverleg wordt het aanbod van de RUD omarmd. Wel heeft
men de behoefte om vooraf geïnformeerd te worden ten aanzien van de totale kosten c.q. kosten per park. In
het eerstvolgende accounthoudersoverleg wordt dit onderwerp daarom weer geagendeerd.
Geitenhouderijen
Landelijk zijn de geitenhouderijen in beeld vanwege de problematiek van Q-koorts en longontsteking. Het
merendeel van de provincies (Drenthe niet) heeft uitbreiding van geitenhouderijen daarom tijdelijk
opgeschort, totdat meer bekend is over het onderwerp longontsteking. Het RIVM doet in opdracht van het rijk
onderzoek hiernaar. In 2020 zal een deel van het onderzoek worden opgeleverd.
De RUD heeft dit jaar voor diverse gemeenten diverse aanvragen voor uitbreiding van geitenhouderijen
behandeld.
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In de gemeente Coevorden heeft dit betrekking op de eerder genoemde geitenhouderij in Schoonoord.
Vanwege de bestuurlijke gevoeligheid is er steeds (bestuurlijk) contact met de gemeenten. De GGD brengt
advies uit over de gezondheidsaspecten.
Toezicht en Handhaving
Aanpassen Uitvoeringsprogramma
Het uitvoeren van de toezichtstaak werd in 2019 belemmerd door een hoog ziekteverzuim en het niet kunnen
vervullen van vacatures, maar ook door de geleverde inzet voor het ontwikkelen van het risicogericht toezicht
en de benodigde inzet behorend bij het onvoorziene toezicht. In onze concernrapportage over de eerste 4
maanden is dit signaal afgegeven en onderbouwd dat een afschaling met 4.200 uur noodzakelijk was. Na
afstemming met onze accounthouders heeft het dagelijks bestuur ingestemd met deze afschaling en
bijbehorende herprioritering.
Tegelijkertijd is binnen het reguliere toezicht een prioritering op basis van risico-inschatting afgesproken.
Onze extra inzet op het onvoorziene toezicht (o.a. calamiteiten, ongewone voorvallen en klachten) leidt
voortdurend tot aanpassingen in de uitvoering van het regulier toezicht. Bij bevoegde gezagen waar veel extra
onvoorzien toezicht moest worden uitgevoerd betekende dit onvermijdelijk vermindering van het reguliere
toezicht, tenzij de bevoegde gezagen ons hiervoor extra opdrachten verstrekten. Om hier op te kunnen
anticiperen is de volgende prioritering gehanteerd in de uitvoering van het regulier toezicht 2019:
 Prioritering in volgorde en per bevoegd gezag:
1. Calamiteiten/Rampen/Piket;
2. Onvoorzien Toezicht: Bedrijven die onvoorzien extra toezicht behoeven o.a. ongewone
voorvallen, handhaving;
3. Klachten;
4. Projecten van BG waarvoor opdrachten zijn verstrekt in JP2019;
5. Energietoezicht;
6. Drentse Prioriteiten;
7. Ketentoezicht;
8. Regulier toezicht:


Prioritering binnen Regulier toezicht (8) in volgorde en per bevoegd gezag:
1. Cat. 3 en 4 bedrijven waar in het verleden overtredingen zijn geconstateerd, aspectcontroles
waar mogelijk en integrale controles waar nodig;
2. Cat. 4 bedrijven industrie, aspectcontroles volgens DM;
3. Gepland toezicht van bedrijven waar de RUD nog geen toezicht heeft uitgevoerd, na risicoinschatting en volgens DM;
4. Rest volgens DM

Op basis van deze afschaling en herprioritering hebben wij in onze halfjaar rapportage een eindejaar prognose
afgegeven met betrekking tot het haalbare productieniveau ten opzichte van ons oorspronkelijke
jaarprogramma. We hebben toen ingeschat dat de gemiddelde productie in uren voor het reguliere toezicht
inclusief de klachten per bevoegd gezag aan het eind van het jaar zou uitkomen op circa 70%-80% van het
oorspronkelijke jaarprogramma.
In het jaarprogramma van uw gemeente zijn 2272 uur opgenomen voor het uitvoeren van milieutoezicht.
Gelet op de specifieke aanpak van de locatie Vroege en de extra uren die dit in beslag heeft genomen is het
eerder genoemde uren met 276 uur afgeschaald. Dit brengt het totaal aantal uur wat wij voor u konden
besteden aan regulier milieutoezicht op 1996. Gebleken is dat wij 1576 uur besteedt hebben aan
milieutoezicht, dit komt overeen met 79% van het aantal uren die opgenomen zijn in het jaarprogramma.
Voorgaande houdt in dat wij onze werkzaamheden voor u uitgevoerd hebben overeenkomstig het besluit van
8 juli 2019.
In 2019 hebben wij 67 milieu gerelateerde klachten voor u afgehandeld. Dit is iets minder dan in het
jaarprogramma is opgenomen. In het jaarprogramma van 2020 wordt de raming van het aantal klachten
aangepast. Er wordt een gemiddelde van de afgelopen drie jaar genomen.
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nr

Aantal zaken
afgerond

AANTALLEN T&H

116 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1
117 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2
118 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3
119 Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5
120 Klachten

Drentse Maat wel uitgevoerd
Hercontrole
Administratieve controle
Opleveringscontrole
Totaal:

0
80
35
25
75

Q1

1
34
14
18
67

Aantal zaken
afgerond
24
20
3
47

Q2
0
11
5
6
15

Q1

Q3
0
9
6
5
26

Q2
8
12
1
21

Q4
0
5
2
4
19

Q3
7
3
1
11

1
9
1
3
7

Q4
7
4
0
11

2
1
1
4

Branchegericht toezicht
Sinds vorig jaar wordt het milieutoezicht in Drenthe volledig branchegericht uitgevoerd. Dit houdt o.a. in dat
alle bedrijven per branche door een groep toezichthouders met specifieke kennis worden gecontroleerd.
Hierbij wordt elke branche in de gehele provincie op een uniforme wijze benaderd en wordt data gegenereerd
t.b.v. de Landelijke Handhavingsstrategie, Inspectieview en Risicogericht Toezicht. Deze branchegerichte
benadering heeft primair tot doel om de kwaliteit van ons toezicht te verhogen en de efficiency en effectiviteit
te verbeteren.
Ketentoezicht en Drentse Prioriteiten
Met de accounthouders is op 28 mei afgesproken om ketentoezicht uit te voeren op de thema’s asbest en covergisting.
Als Drentse Prioriteiten zijn in dit zelfde overleg de volgende onderwerpen benoemd:
1. Inventarisatie Mestopslagen;
2. Toezicht en Handhaving Vuurwerkopslagen;
3. Landelijke Handhaving Strategie (LHS);
4. Systeemgericht Toezicht;
5. Doormelden ongewone voorvallen bij top-bedrijven aan ILT.
De inventarisatie van de Mestopslagen is nagenoeg afgerond.
Voor de controle van de vuurwerkopslagen is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is ter
informatie bij de stukken van het accounthouders overleg van 17 december 2019 toegevoegd. De resultaten
van genoemde controles worden u in een separate rapportage kenbaar gemaakt. Bij elk toezicht wordt de
matrix voor de LHS ingevuld. Zo verzamelen we data ter voorbereiding op Risico gestuurd toezicht. Tegelijk
worden meer zaken tegelijkertijd strafrechtelijk en bestuursrechtelijk gehandhaafd.
De overige 2 onderwerpen worden regulier uitgevoerd.
Energietoezicht
Om meer inzicht te krijgen in de energiebesparing bij bedrijven en daardoor meer informatie gestuurd en dus
effectiever toezicht te kunnen houden worden bedrijven verplicht informatie aan te leveren. In het
Activiteitenbesluit is dit als volgt geformuleerd:
Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf
jaar of minder. Degene die de inrichting drijft meldt uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar
aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Deze meldingen komen binnen
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (verder RVO). Via een portaal van het RVO hebben wij de
mogelijkheid om de rapportages op te halen en daardoor in te zien.
Ons energietoezicht richt zich op
 Toezicht en handhaving op aanlevering van informatie. Omdat de informatieplicht nieuw is zullen
lang niet alle bedrijven uit eigen beweging tijdig de gevraagde informatie aanleveren.
 Controle van de juistheid van de aangeleverde informatie.
De wetgeving is van toepassing voor alle bedrijven met een energieverbruik > 50.000 kWh of 25.000 m3
aardgasequivalenten (met uitzondering van de Glastuinbouw, ETS bedrijven en Categorie C-bedrijven).
Landelijk gaat het om ca. 100.000 bedrijven. In Drenthe betreft het enige duizenden bedrijven. De controles op
de juistheid van de informatie vindt daarom steekproefsgewijs plaats.
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Het RVO heeft de inschatting gemaakt dat er in uw gemeente 643 bedrijven onder de informatieplicht vallen.
Van het genoemde aantal bedrijven hebben er in 2019, 128 bedrijven voldaan aan de informatieplicht. Uit
toetsing van de rapportages is gebleken dat er 14 voldoen aan de gestelde criteria. Bij 33 rapporten volgt een
nadere beoordeling, waaruit moet blijken of deze alsnog aan de gestelde criteria voldoen. De overige 81
rapporten zijn van dermate kwaliteit dat de bedrijven waarvan deze rapporten afkomstig zijn, selectief door
ons bezocht zullen worden. Het doel van deze bezoeken is dat deze bedrijven de erkende maatregelen uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer als nog doorvoeren en daardoor komen tot energiebesparing.
De bedrijven die nog niet voldaan hebben aan de informatieverplichting hebben de aandacht tijdens de
reguliere controles, maar vanwege het beperkte budget voor energietoezicht kunnen niet alle bedrijven
aangeschreven en gecontroleerd worden.
Inventarisatie legionella-risico’s bij afvalwaterzuiveringen
In 2017 is duidelijk geworden dat ook afvalwaterzuiveringen (awzi’s) een risico kunnen vormen bij het
verspreiden van legionella. Naar aanleiding van nog een geval van een legionella uitbraak in Noord-Brabant is
het ministerie van IenW in 2018 begonnen (uitgevoerd door de omgevingsdiensten en het RIVM) om de
risico’s van legionellagroei bij awzi’s in beeld te brengen.
Een eerste inventarisatie door de RUD Drenthe heeft in Drenthe vijf bedrijven opgeleverd die mogelijk in
beeld komen voor een verhoogd risico van legionellaverspreiding. De bevoegde gezagen zijn hierover in juli
geïnformeerd.
Om een completer beeld te krijgen van de risico’s op legionellagroei- en verspreiding bij awzi’s is er in 2019
een project uitgevoerd. Dit project is financieel ondersteund door Omgevingsdienst.nl. Uit het project is
gebleken dat er in Drenthe geen awzi’s aanwezig zijn met een verhoogd risico op legionellagroei- en
verspreiding. In uw gemeente betreft het één awzi, waar geen sprake is van een verhoogd risico.
Toezicht overig.
Een industrieel productiebedrijf bleef achter met de naleving van de voorschriften. Ondanks eerdere
toezeggingen werd er geen zichtbare vooruitgang geboekt. Een gesprek met de directie heeft als resultaat
gehad dat ze vanaf dat moment wel vooruitgang hebben laten zien. Een biovergister heeft veel extra tijd
gevergd van de toezichthouders, hiervoor is een aparte opdracht verleend.
Zie inzake de biovergister ook het hoofdstuk Handhaving.
Handhaving
In 2019 zijn 9 vooraankondigingen last onder dwangsom verstuurd en 5 lasten onder dwangsom opgelegd.
Er zijn 7 handhavingstrajecten in 2019 gestart, 4 daarvan hadden betrekking op een veehouderij met
vergistingsinstallatie in Coevorden. Tegen het bedrijf liepen ook nog 2 handhavingszaken uit 2018.
De bezwaarschriften hiertegen en een bezwaarschrift tegen een in 2019 gestarte handhavingszaak zijn
ongegrond verklaard. Tegen opgelegde dwangsommen lopen hier nog 2 beroepsprocedures en is 1
beroepsprocedure afgehandeld. Er is door dit bedrijf in 2019 € 3500,-- aan dwangsommen betaald. De
bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd nadat de gemeente tegen de ruimtelijke strijdigheden is opgetreden en het
ingediende van beroep daartegen ongegrond bleek.
De 3 andere in 2019 gestarte zaken hadden betrekking op een:
- houtdrogerij die stofoverlast veroorzaakt. Hiervoor is een last onder dwangsom opgelegd. Dit traject
loopt nog. In het vervolgtraject is het de bedoeling dat een luchtmeting gaat plaatsvinden in verband
aanwezigheid van fijnstof en om daarbij eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te kunnen brengen;
- een onbemand tankstation. De opgelegde last onder dwangsom heeft ertoe geleid dat een vergunning
is aangevraagd en de niet vergunbare activiteiten zijn beëindigd;
- vakantiepark wegens het niet keuren van een stookinstallatie. Hier is een vooraankondiging last
onder dwangsom verzonden. De zaak wordt in 2020 verder opgepakt.
Er is in 2019 een handhavingsverzoek ingediend tegen een schroothandelaar. De ondernemer is hierop
verzocht om een vergunningstraject te starten, wat vervolgens in werking is gezet.
Verder is gezamenlijk met de gemeente een dwangsom opgelegd bij een composteerinrichting. Hiertegen is
bezwaar en vervolgens beroep aangetekend. Naar aanleiding van de zitting van het beroep is besloten het
handhavingsbesluit in te trekken. Met het bedrijf wordt getracht om middels nieuwe afspraken tot een
oplossing te komen. Ook een bezwaar tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek is in 2019 afgehandeld.
Hierover is in de voorgaande rapportage inhoudelijk gerapporteerd. In totaal zijn er 5 bezwaarzaken en 2
beroepszaken afgehandeld.
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Bodem
nr

AANTALLEN Bodem

Aantal zaken
afgerond

JP
100
5
2
50
5

121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit
122 Melding calamiteit bodem
123 Toezicht bodemaspecten tanksaneringen
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering

Q1

65
1
1
38
0

Q2
18
0
1
20
0

Q3
12
1
0
3
0

Q4
13
0
0
5
0

22
0
0
10
0

Het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is achter gebleven ten opzichte van het geprognotiseerd
aantal in het jaarprogramma. De vraag is of al het grondverzet dat gemeld moet worden ook daadwerkelijk is
gemeld. Het toezicht op de meldingen is hoger dan de afgesproken 50% ten opzichte van de binnengekomen
meldingen. Dit heeft te maken met het constateren van de oprichting van een illegaal gronddepot in het
centrum van Coevorden. Uiteindelijk heeft dit na menig keer gepost te hebben geresulteerd in het op
heterdaad betrappen van het bedrijf dat zich schuldig maakte aan het illegaal oprichten van het betreffende
gronddepot. Voor deze overtreding is door de BOA’s proces-verbaal opgemaakt. Het aantal geprognotiseerde
calamiteiten bodem en toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering blijft achter. De vraag is of deze
meldingen wel worden gedaan bij het bevoegd gezag. Er is 1 ongewoon voorval geweest waarbij bij boringen
voor de aanleg van een gasleiding bentoniet in de sloten terecht is gekomen. Daarnaast is er een incident
geweest aan de Burgemeester ten Holteweg te Dalen.
Bij diefstal van brandstof uit een hydraulische graafmachine is gemorst op de bodem. Deze calamiteit is
binnen 24 uur opgeruimd om erger te voorkomen.
Niet-Drentse Maat
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Product JP
Bodem
Geluid, lucht en externe veiligheid
Asbest
Juridische ondersteuning
Milieuspecialistische taken
Projecten
Projecten niet in UVP
Totaal

JP 2019 (Uren NDM)

Totaal gerealiseerde uren

% tov JP 2019

Q1

Q2

Q3

Q4

50
250
350
0
978
0
0
1.628

257
387
321
494
607
7
27
2.099

514%
155%
92%
nvt
62%
nvt
nvt
129%

74
100
74
34
160
5
18
463

57
89
85
56
175
0
3
464

55
84
60
232
105
2
4
541

71
114
104
172
168
0
3
631

Bodem
Er zijn voor de gemeente reguliere werkzaamheden verricht in het kader van bodemadvies, bodeminformatie
en beoordelen van bodemonderzoeken bij onder andere bouwaanvragen en civiele werken die qua aantal
beduidend hoger lagen dan was geprognotiseerd in het jaarprogramma. Zoals voor de onderdoorgang
(spoortunnel) en de reconstructie van de stadsgracht in relatie tot de grondwaterverontreiniging van de
Holwert en CPC. Voor de gemeente hebben we daarnaast inzet gepleegd in het begeleiden van een
verontreiniging die is aangetoond.
WKO
Er zijn 3 meldingen in de gemeente afgehandeld voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen.
Voor alle Drentse gemeenten samen zijn er 127 meldingen voor de aanleg van gesloten
bodemenergiesystemen afgehandeld. Gezien de huidige energietransitie mag verwacht worden dat de
ingezette stijgende trend van WKO meldingen de komende jaren nog verder zal toenemen.
De meldingen voor de gesloten bodemenergiesystemen worden door ons ook geregistreerd in het Landelijk
Grondwater Register (LGR). Door het opnemen van het bodemenergiesysteem in het LGR kan bij eventuele
nieuwe initiatieven in de omgeving rekening worden gehouden met bestaande systemen. Dit om te
voorkomen dat bodemenergiesystemen elkaar negatief gaan beïnvloeden waardoor het doelmatig
functioneren wordt geschaad.
Geluid, lucht en externe veiligheid
De uiteindelijke inzet voor 2019 is, vergeleken met de programmering, op deze onderdelen 55% hoger
(387/250 uur).
De inzet vindt met name plaats op het gebied van geluidsadvisering. Naast het reguliere geluidadvies
((ver)bouwplannen, geluidsklachten e.d.), waarbij de gemeente ons steeds beter weet te vinden wordt ook
steeds vaker geluidsadvies gevraagd op het gebied van evenementen. Ook ten aanzien van zonebeheer van het
Europark is er inzet geweest.
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Naast de toenemende landelijke aandacht voor de lokale luchtproblematiek zijn luchtadviezen (lucht en
geurmetingen) ook steeds vaker gevraagd. Geurklachten kunnen hierbij soms een groot aandeel hebben.
Hiervoor worden door de RUD steeds geavanceerdere technieken gebruikt elektronische neuzen en
geurhinder meten op afstand. Ook is er een nulmeting uitgevoerd ten behoeve van het Europark.
Voor externe veiligheid (EV) zien we vooral inzet voor algemene toepassing. Opgemerkt moet worden dat de
uren die samenhangen met deze werkzaamheden grotendeels niet in het overzicht zijn opgenomen. Deze
uren worden veelal in rekening gebracht bij de provincie Drenthe omdat zij in het kader van programma
Impuls externe veiligheid budget ontvangen van het rijk. De provincie heeft een deel van dit budget
beschikbaar gesteld aan de RUD Drenthe. Voor het programma Impuls is voor 2020 nog budget beschikbaar al
is het budget wel lager dan in 2019. Het mogelijk (gedeeltelijk) wegvallen van deze rijksgelden is in onze
Kaderbrief 2021 ook als risico benoemd.
Verder is in Noord NL verband een traject gestart voor de ontwikkeling van een regionaal adviesproduct t.b.v.
gemeentelijk beleid op het gebied van EV.
Asbest
Bij ontvangst van de sloopmeldingen worden risicogericht keuzes gemaakt voor toezicht tijdens de uitvoering
en de beoordeling van de asbestinventarisatierapporten. Dit is overeenkomstig de afspraken zoals vorig
najaar met u besproken in het accounthoudersoverleg en vastgelegd in het Jaarprogramma.
In het jaarprogramma zijn 350 uren opgenomen om te besteden aan toezicht op het verwijderen van asbest.
Voor u hebben wij voor deze opdracht 321 uren besteedt. Dit is 92% van de opdracht en daardoor iets minder
dan het jaarprogramma. Voor laatst genoemde hoeveelheid uren hebben wij 155 sloopmeldingen voor u
getoetst. Bij 45 asbestsaneringen hebben wij daadwerkelijk toezicht gehouden
Alle asbestsaneringsbedrijven die in Drenthe actief zijn hebben een informatieve brief ontvangen. In deze
brief zijn de overtredingen opgenomen die door ons regelmatig worden geconstateerd. Het gaat hierbij
voornamelijk om het niet tijdig melden van startmeldingen asbestsaneringen en het toevoegen van het
vrijgave rapport in het LAVS.(Landelijk Asbestvolgsysteem)
De brief heeft tot doel om de naleving van de voorschriften van de asbestsaneringsbedrijven te bevorderen,
waardoor handhavingstrajecten kunnen worden voorkomen.
Juridische ondersteuning
Er zijn 3 Wob verzoeken afgehandeld. Deze hadden betrekking op gegevens omtrent een veehouderij met
vergistingsinstallatie. Tegen een Wob besluit was bezwaar ingediend en vervolgens beroep.
Milieuspecialistische taken
In 2019 zijn verschillende m.e.r.-adviezen uitgebracht, waaronder 5 m.e.r.-beoordelingsbesluiten. Eén m.e.r.advies is in behandeling.
Er zijn 45 integrale adviezen uitgebracht (bouw & ruimtelijke ordening). Op dit moment is een aantal integrale
adviezen in behandeling.
Windturbines
In het eerste halfjaar is geadviseerd over de toezichtaspecten in relatie tot de windturbineprojecten in de
gemeente.
We zijn ervan overtuigd dat we met onze werkzaamheden van het afgelopen jaar een waardevolle bijdrage
hebben kunnen leveren aan een schone en veilige leefomgeving in de gemeente Coevorden.

Pagina 8

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met onze relatiemanager, de heer H. Wieling (0592-754551).
Met vriendelijke groet,

M. Heidekamp-Prins
Directeur
Afschrift aan: Ard Bakker, opdrachtgever voor de RUD Drenthe van de gemeente Coevorden
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