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De rapportage toont de stand van zaken op productniveau en sluit daarmee aan
op de dienstverleningsovereenkomst zoals die met u gesloten is. De rapportage is
verrijkt met gegevens over de doorlooptijden van vergunningentrajecten.

2 Leeswijzer
De rapportage start met een totaal overzicht. In dit overzicht worden de
uitgevoerde werkzaamheden grafisch weergegeven en afgezet tegen de
afspraken die zijn opgenomen in de DVO. Vervolgens wordt zowel voor het
programma vergunningverlening als voor het programma toezicht en handhaving
ingezoomd op de uitgevoerde werkzaamheden en worden de belangrijkste
verschillen ten opzichte van de DVO toegelicht.
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3 Samenvatting (1 januari – 19 augustus 2018)
Realisatie aantallen productvarianten in % van raming
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4 PxQ, vaste bijdrage
4.1 Vergunningverlening

Productvariant
RE01.1 Oprichtingsvergunning / RE01.2 Revisievergunning
RE01.10 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
RE01.3 Veranderingsvergunning
RE01.4 Milieuneutrale veranderingsvergunning
RE01.6 Intrekkingsbesluit (op verzoek)
RE01.7 Intrekkingsbesluit (ambtshalve)
RE01.8 Geactualiseerde vergunning
RE01.A Vooroverleg
RE02.1 Behandeling melding activiteitenbesluit
RE03.1 Maatwerkvoorschrift
RE03.2 Maatwerkbesluit indirecte lozing
RE03.3 Intrekking maatwerkvoorschrift
RE06.1 Goedkeuringsbesluit rapportage

Raming aantal
7
11
3
8
1
1
83
3
1
1
1

Realisatie
aantal
1
3
7
1
11
38
1

Realisatie
aantal in %
14%
0%
100%
88%
0%
0%
46%
0%
0%
0%
100%

In uitvoering
aantal
4
1
3
1
3
7
4

Opgemerkt wordt dat mogelijke verschillen tussen de geraamde aantallen en de gerealiseerde aantallen in bovenstaande tabel worden veroorzaakt door het vraag
gestuurde karakter van de producten c.q. vraagstukken van de bedrijven. Dit geldt met uitzondering van de geactualiseerde vergunningen. Afgelopen jaren is de actualisatie
van vergunningen door gebrek aan capaciteit achtergebleven. We zijn nu bezig met het aanpassen van ons zaaksysteem Squit, zodat automatisch en periodiek een
overzicht kan worden gegenereerd van vergunningen die getoetst moeten worden. Voor het toetsen is een methodiek ontwikkeld. Na het uitvoeren van de toets zal
planmatig, en in overleg met de deelnemer, worden overgegaan tot het actualiseren van de vergunningen (indien nodig).
Voor het overige is het beeld dat de planning wordt behaald of wordt overschreden met uitzondering van de aantallen oprichtings-/revisievergunningen (RE01.1/RE01.2) en
te verlenen Omgevingsvergunning beperkte milieutoetsen (RE01.10).
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Afhandeling
Van een aantal vergunningenproducten binnen de RE01-varianten, die door de RUD zijn gecoördineerd, kan worden bepaald of een zaak binnen de wettelijke termijn is
afgehandeld. Voor een goede balans tussen ernst van de overschrijding en de benodigde tijd om de reden te achterhalen, wordt bij een termijnoverschrijding van minder
dan 45 dagen (<125% van de wettelijke procedure) geen toelichting gegeven. Onderstaand de analyse van de afgehandelde zaken.

Productvariant

RE01.1 Oprichtingsvergunning

RE01.2 Revisievergunning
RE01.3 Veranderingsvergunning

RE01.4 Milieuneutrale
veranderingsvergunning
RE1.10 Omgevingsvergunning
beperkte milieutoets

Totaal
Aantal
Binnen wettelijke
procedures termijn

Buiten wettelijke
termijn

Analyse
Procedures voortijdig
beëindigd

Regie bij
deelnemer

Toelichting

0

1
3 1

7

1

Aanvraag is buiten
behandeling
gelaten i.v.m. met
het niet voldoen
aan de
verplichtingen uit
het Besluit mer.

2

3

2

Ten aanzien van de
voortijdig
beëindigende
procedures is één
aanvraag
ingetrokken en de
andere aanvraag is
ingediend bij het
verkeerde bevoegd
2 gezag.

0
(peildatum: 27 augustus 2018)
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Politiek gevoelige zaken of andere relevante aspecten
Ten aanzien van de in de DVO 2018 aangegeven lijst van politieke gevoelige zaken heeft in deze periode het volgende gespeeld:
TOP ’s-Gravenpolder
Het bedrijf heeft hoger beroep ingesteld bij de Raad van State naar aanleiding van de uitspraak met betrekking tot de revisievergunning (milieu) van 1 november 2016 bij de
Rechtbank Middelburg. TOP kan zich niet verenigen met de voorschriften van geluid, geur, stof en de opslag van azijnzuur in de revisievergunning. De zitting van het hoger
beroep heeft plaatsgevonden op 26 februari 2018. Op 18 juli 2018 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. De vergunning moet binnen 8 weken worden
hersteld met betrekking tot binnen de inrichting aanwezige stuifgevoelige stoffen
Crop Alliance Baarland
Na er meerdere malen op gewezen te zijn dat een aanvraag voor een revisievergunning moet worden ingediend, heeft het bedrijf op 1 september 2017 een definitieve
aanvraag voor een revisievergunning ingediend. Gezien de hoeveelheid aan ontbrekende gegevens is aan het bedrijf voorgesteld om de huidige vergunningaanvraag in te
trekken en een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen. In verband met lozing op Westerschelde ook RWS Zee en Delta betrokken. De vergunningprocedure loopt nog.
Datacenter Green Bay
In de afgelopen periode is ondersteuning geboden bij de keuze van de locatie waar het datacenter gerealiseerd zou kunnen worden. Dit was de locatie EPZ kolencentrale.
Op contractuele gronden is deze locatie niet doorgegaan. Er is een onderzoek gestart naar de nieuwe locatie aan de Liechtensteinweg in Nieuwdorp.
MSP Uienhandel
.Op dit moment lopen er geen vergunningprocedures.
Verbrugge Scaldiahaven
Het bevoegd gezag ligt niet bij de gemeente Borsele. Via de gangbare kennisgevingen c.q. mededelingen wordt de gemeente geïnformeerd over de vergunningtechnische
ontwikkelingen bij dit bedrijf.
Bij de RUD zijn namens de provincie Zeeland enkele vergunningprocedures voor wijzigingen binnen de inrichting in behandeling. Eén van de wijzigingen betreft een
verandering van de vergunning ten aanzien van de voorgeschreven brandmeldinstallatie. Hierover vindt intensief overleg plaats met de VRZ en de gemeente in verband
met de verplichtingen die gelden in het kader van de bouwwetgeving.
Voor andere zaken, die niet als politiek gevoelig worden aangemerkt, worden de volgende onder de aandacht gebracht:
VDS, Estlandweg 6 (W-AOV170454)
Het bedrijf VDS heeft op 22 juni 2017 een aanvraag om een revisievergunning ingediend. Door veranderende wetgeving op het gebied van het Besluit
mer is uit wettelijk oogpunt de aanvraag niet verder in behandeling genomen en op 25 januari 2018 buiten behandeling gelaten. VDS heeft daartegen geageerd en de
mogelijkheid van een schadeclaim aangekondigd. In overleg met het bedrijf, de gemeente en de RUD Zeeland is een gesprek geweest met VDS en zijn de vervolgstappen
vastgelegd. Voor de wijziging van de inrichting is een vergunningaanvraag in voorbereiding.
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Vugts, Kerkepolderweg 7 (W-AOV140618)
Op 6 november 2014 heeft het bedrijf een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de onderdelen bouwen en milieu. In overleg met de gemeente is in mei
2017 besloten om de zaak te laten coördineren door de gemeente. Het milieudeel van de omgevingsvergunning is via het OLO aan de gemeente geleverd. De gemeente
draagt zorg voor de toetsing van het bouwdeel van de omgevingsvergunning en draagt zorg voor de verdere afhandeling van de procedure. De gemeente heeft de zaak nog
in behandeling. Vanaf mei 2017 zijn er vanuit de gemeente over deze zaak geen ontwikkelingen vernomen.

Kloosterman, Vlaamseweg 8 (W-MWP140019)
In november 2015 heeft het bedrijf verzocht om maatwerk vast te stellen voor geluid. Het bedrijf verzoekt om maatwerk, vanwege het van toepassing worden van het
Activiteitenbesluit milieubeheer voor geluid. Gemeente en ondernemer bereiken geen overeenstemming over de aanpassingen om de geluidsbelasting in deze specifieke
situatie te reduceren. Het vervolg van de procedure wordt in overleg met de gemeente besloten. Vanaf juli 2016 zijn er vanuit de gemeente over deze zaak geen
ontwikkelingen vernomen.
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4.2 Toezicht en handhaving
Productvariant
TH01.1 Administratieve controle
TH01.2 Diepgaand administratief toezicht
TH01.4 Aspectcontrole
TH01.5 Integrale controle
TH01.6 Opleveringscontrole
TH01.7 Hercontrole
TH04.2 Behandeling klacht met locatiedossier
TH04.3 Behandeling melding ongewoon voorval met locatiedossier
TH04.4 Behandeling klacht zonder locatiedossier
TH08.1 Besluit op handhavingsverzoek
TH09.1 Bestuursdwang
TH09.2 Last onder dwangsom
TH10.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu
TH11.1 Proces-Verbaal

Raming aantal
14
4
17
153
55
68
69
21
3
1
3
2
4

Realisatie
aantal
8
1
19
69
1
46
30
2
22
5
-

Realisatie
aantal in %
57%
25%
112%
45%
2%
68%
43%
10%
0%
0%
167%
0%
0%

In uitvoering
aantal
3
2
10
50
2
49
12
1
10
4
1
1

Algemeen:
In de voorgaande rapportage is aangegeven dat 2018 een jaar is waarin de doorontwikkeling van de afdeling Toezicht en Handhaving steeds beter inzichtelijk wordt. Maar
ook het jaar waarin knelpunten helder in beeld komen en zichtbaar effect hebben op de prestaties van de afdeling.
Door het steeds beter verfijnen van de informatie en de ontwikkelingen van iedere dag worden de volgende knelpunten zichtbaar:
1. De noodzaak om andere prioriteiten te stellen dan voorgaande jaren,
(meer aandacht voor her- en opleveringscontroles in plaats van periodieke inspecties).
2. Twijfel over de correctheid van de keuzes en aannames binnen PxQ, zoals bijvoorbeeld de (niet) haalbaarheid 1.390 declarabele uren, het verwachte percentage
hercontroles, de inzet in niet geplande producten als ondermijning.
3. De krapte in de arbeidsmarkt, waardoor inhuur van externe capaciteit moeizaam verloopt en nieuwe vaste medewerkers pas na (langdurige) training zelfstandig
kunnen worden ingezet.
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Resultaat van bovenstaande is een steeds groter wordend gat tussen de op de planning gebaseerde verwachtingen en de werkelijk uitvoerbare realiteit. Daarnaast worden
we geconfronteerd met veel niet geplande inzet in zaken die vanuit onze rol of op verzoek van de deelnemer worden opgepakt. Inmiddels zijn we beland op een punt
waarin we moeten concluderen dat het voldoen aan de verwachtingen knelt met de mogelijkheden van de afdeling. Voorkomen moet worden dat de werkdruk de oorzaak
wordt voor ziekteverzuim of het verminderen van het motivatie en daardoor wellicht vertrek van goede medewerkers. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de planning
voor 2019. Daarbij zullen we meer concreet dan in voorgaande jaren in beeld brengen wat er nodig is om alle taken uit te voeren en/of wat er mogelijk is met de binnen
PxQ beschikbaar gestelde middelen.
In de afgelopen maanden is er binnen de afdeling door iedereen hard gewerkt aan het zo goed mogelijk voldoen aan de verwachtingen. Dit doen we door:
1. nieuwe mensen aan te nemen en klaar te maken voor het inzetten in hun nieuwe functie,
(inmiddels zijn er 3 nieuwe inspecteurs C en 2 BRZO inspecteurs aangenomen)
2. zoveel mogelijk inspectie, juridische en ondersteunende capaciteit in te huren.
3. effectief werken te blijven zien als een continue proces, doorlopend de prestaties te monitoren en medewerkers te ondersteunen in kennisopbouw, planning en
prioritering,
4. contacten te leggen met MBO onderwijsinstellingen.
Ondanks de positieve inzet van alle medewerkers om de gemaakte afspraken na te komen zien we ook een negatief effect ontstaan. Namelijk een stagnatie van de
ontwikkeling in kwaliteit en een groeiende focus op kwantiteit.
Periodieke inspecties:
Sinds 1 januari 2018 worden de inspecteurs binnen de RUD Zeeland meer ingezet op branches in plaats van gebieden c.q. deelnemers. Gevolg is dat de inzet in periodieke
(integrale) controles per deelnemer verschilt. Deze verschillen zullen in de loop van 2018 minder worden doordat op alle branches inzet plaats vindt.
Zoals aangegeven staat de haalbaarheid van de planning onder druk en moeten we meer dan in voorgaande jaren keuzes maken wat wel en niet kan worden uitgevoerd. In
de afgelopen jaren was de focus met name gericht op de periodieke inspecties, dit ten koste van her- en opleveringcontroles. Gevolg is dat we op deze producten een niet
wenselijke achterstand aan het opbouwen zijn (zie onderstaande toelichting bij de producten) wat ervoor heeft gezorgd dat we de focus hebben moeten verleggen.
Verwachting is dat het aantal uitgevoerde periodieke inspecties eind 2018 lager uit zal vallen dan gepland. Bij de uitvoering van periodieke controles wordt prioriteit
gegeven aan de risicovollere bedrijven.
Hercontroles:
In 2018 startten we al met een aanzienlijke werkvoorraad hercontroles. Ook zijn er ten aanzien inhoudelijke kwaliteit van de inspecties forse stappen gezet waardoor de
laatste jaren het aantal overtredingen een stijgende lijn laat zien. Zo gaat PxQ uit van 40% inspecties die een overtreding opleveren. Gemiddeld zitten we inmiddels op
50%. Dit betekent Zeeuws breed 180 hercontroles meer dan gepland per jaar, nog los van het aantal overtredingen per inrichting en de in de vorige rapportage genoemde
stijging van het aantal periodieke inspecties van 1200 naar 1800. Doordat tot heden de focus ligt op de uitvoering van periodieke controles kon ondanks extra inhuur niet
voorkomen worden dat er een voorraad / achterstand op hercontroles is ontstaan. De verwachting is dat de planning wordt overschreden.
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Opleveringcontroles:
Zoals bovenstaand en in voorgaande rapportages aangegeven heeft het product opleveringcontrole minder aandacht gekregen in de planning van voorgaande jaren. Keuze
die hierin gemaakt is dat nieuwvestigingen prioriteit kregen en controles op wijzigingen nauwelijks konden worden uitgevoerd. De daaruit voortkomende werkvoorraad is
inmiddels kritisch bekeken en in de komende maanden zal externe inhuur worden ingezet om de werkvoorraad terug te brengen.
Naleefgedrag:
Om beter inzicht te krijgen in het naleefgedrag van de overgedragen inrichten is per deelnemer, maar ook Zeeuws breed het aantal overtredingen, per bedrijf en branche in
beeld gebracht. In onderstaand overzicht vindt u deze informatie. Doelstelling is om de beschikbare informatie verder te specificeren, waardoor meer inzicht ontstaat over
de inhoud van de overtreding en de milieurelevantie. Hierdoor kan in de komende jaren gerichter toezicht worden gehouden op zaken die er toe doen. Kanttekening hierbij
is dat er wel een relevant aantal inspecties per branche moeten plaats vinden om een conclusie te kunnen trekken. Onderstaande het aantal overtredingen per branche.

Branches
Akkerbouw
Overig
Metaalelectrobedrijven
Op- en overslag gevaarlijke stoffen
Hout- en meubelindustrie
Autodemontagebedrijven
Scheepswerven
Horeca
Afval(water)beheer
Voedingsmiddelenindustrie
Bouwnijverheid
Rubber- en kunststofindustrie
Groot- en detailhandel
Motorvoertuigenhandel en -herstelinrichtingen
Houden van dieren
Eindtotaal

Aantal bedrijven
15
29
8
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
41

Aantal overtredingen
33
29
16
12
7
6
4
4
2
2
2
1
1
1
1
121
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Klachten:
Het aantal (in behandeling) zijnde klachten is hoger dan verwacht, dit wordt met name veroorzaakt door 1 bedrijf (TOP).

Handhaving:
Het aantal handhavende acties zoals (concepten) last onder dwangsom is in de afgelopen periode hoger dan geprognotiseerd. Dit is een logisch gevolg van het aantal
uitgevoerd hercontroles. Waar het gaat om de juridische bezetting is inmiddels een knelpunt ontstaan door het vertrek van een medewerker, het nog niet kunnen vinden
van een geschikte kandidaat, de onvoldoende aandacht die juridische capaciteit binnen P*Q heeft gekregen en de gestegen vraag. Dit wordt tot op heden opgevangen door
het inhuren van juridische capaciteit. Bij het werven van een nieuwe juridische medewerker hebben zich helaas geen kandidaten gemeld die voldeden aan het gestelde
profiel. Zodoende wordt vooralsnog de inhuur gecontinueerd. Gedurende 2018 zal door de evaluatie P*Q duidelijkheid moeten ontstaan over de noodzakelijke capaciteit,
en zullen er beslissingen worden genomen over het aannemen of inhuren van extra medewerkers.
Naast bestuurlijke handhaving is ook strafrechtelijk opgetreden. Strafrecht krijgt landelijk o.a. door de invoering van de landelijke handhavingsstrategie een steeds grotere
plek in handhaving en hierdoor wordt de afweging om strafrechtelijk op te treden bewuster doorlopen. Inzet van toezicht in strafrecht is beduidend groter dan
bestuursrecht. Door BOA’s van de RUD is binnen de gemeente Borsele in 1 geval een BSBm opgelegd voor het niet volgens de geldende regels afvoeren van een
dieselolietank en is tegen 1 bedrijf proces-verbaal opgemaakt.
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5 Strippenkaart
In onderstaande tabel zijn taken opgenomen die RUD Zeeland in 2018 voor uw organisatie levert op basis van het in de PxQ systematiek genoemde principe strippenkaart.
Een deel van de producten binnen de strippenkaart betreft de door iedere deelnemer vrijwillig af te nemen plustaken en een ander deel bevat verplichte basistaken
(bijvoorbeeld de JU-productvarianten). Afrekening van producten vindt plaats op basis van de werkelijk door RUD Zeeland geleverde uren.

Productvariantnr.
AD01.1
AD01.2
AD01.3
AD01.5
AD02.1
AD03.1
AD03.3
JU01.1
JU02.2
JU02.4
OV02.1
RE07.4
RE08.1
RE12.1
RE14.1
RE14.2
SP11.1
TH01.8
TH03.2
TH03.8
TH03.9
Eindtotaal

PDC
Advies milieuaspecten ruimtelijke plannen
Advies ruimtelijke plannen derden
Advies milieuaspecten beleid bevoegd gezag
Advies milieuaspecten taakuitoefening bevoegd gezag
Beleidsadvies milieu
Advies noodzaak MER
MER-beoordeling
Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening
Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening
Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening
Informatie-ontsluiting
Beoordeling Energierapport EED
Behandeling kennisgeving tijdelijke activiteiten
Beschikking Wbb
Beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit
Beperkte beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit
Projecten
Beoordeling melding bijzondere bedrijfsomstandigheden
Controle Groene wetten
Controle Geluidhinder
Controle bodemsanering/toepassing grond- en bouwstoffen/ontgronding

Raming
Uren
200

Raming
€
€ 21.710

40
30

€ 4.342
€ 3.257

100

Realisatie
Uren
115,7
11,5
1,0
96,0
3,0

Realisatie
€
€ 11.737
€ 1.209
€ 106
€ 9.611
€ 281

9,4

€ 925

4,5
120,5
7,8
2,5
1,5

€ 519
€ 12.122
€ 761
€ 240
€ 147

54,0
1,3
51,5
1,5

€ 5.026
€ 125
€ 5.096
€ 147

17,3
5,3
504,2

€ 1.673
€ 491
€ 50.220

€ 10.855

48
65

€ 5.210
€ 5.500

50
120

€ 5.428
€ 13.026

30
80
30
793

€ 3.257
€ 8.684
€ 3.257
€ 84.526
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Advisering (AD)
Bij advisering is veel tijd besteed aan de advisering over de ontwikkelingen rondom het datacenter GreenBay.
Toetsen maatwerk
Opgemerkt wordt dat uit een analyse is gebleken dat voor een beperkt aantal bedrijven nog een toets plaats moet vinden waaruit blijkt of maatwerk nodig is.
Beoordeling energie rapportage (RE07.4 EED)
Tot nu toe zijn 2 EED’s beoordeeld en daaraan is in totaal 15 uur besteed.

Controle Geluidhinder (TH03.8)
Door gemeente Borsele is in de DVO gevraagd om bij diverse evenementen geluidmetingen uit te voeren. Dat is gebeurd bij de kermis en wielerronde in
Heinkenszand. Voor het opstellen van de evenementenvergunning hebben de geluidspecialisten advies uitgebracht voor de op te stellen geluidsnormen aan
de gemeente.
Beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit (RE14.1)
Is vooral door de toepassingen bij aanpassing van het knooppunt Drie Klauwen in de Sloeweg.
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6 Kwalitatieve afspraken DVO
In 2016 zijn we gestart met het benoemen van een deel van de kwalitatieve afspraken uit het DVO in de deelnemersrapportage. De afspraken zijn kort omschreven, de
status wordt benoemd en kort toegelicht. Dit onderdeel van de deelnemersrapportage is in ontwikkeling en zal in de volgende rapportages worden aangevuld en nog
verder verbeterd.
Status = goed, = behoeft aandacht = bijsturen noodzakelijk
Artikel
Omschrijving
Status
Toelichting
1
2
Op het moment dat een bestuurder (milieu/economie) een bezoek
De deelnemer neemt hiervoor het initiatief.
brengt aan een bedrijf participeert de RUD in de voorbereiding van
dit bezoek. Op verzoek van opdrachtgever neemt de RUD deel aan
het bezoek
2
2
Overlegstructuur (bestuurlijk / ambtelijk)
Via DB/AB, relatiebeheer en deelnemersoverleg



3

3 lid 1

Relevant beleid deelnemer

4

4 lid 1

Politiek gevoelige zaken (bedrijven)

5

4 lid 4

Zaken waarover opdrachtgever geïnformeerd wil worden

6

5

Voor het beantwoorden van persvragen en overige perscontacten,
zoals het opstellen van persberichten en persuitnodigingen, etc.,
hanteert RUD Zeeland een vastgesteld communicatieprotocol. Het
persprotocol is beschikbaar gesteld aan de betrokken
communicatieadviseurs en/of accounthouders van de deelnemers.







De relevante beleidsstukken van de deelnemer worden aan
het jaarplan toegevoegd. Zo nodig informeert de RUD de
deelnemer over de uitvoering van het beleid via
relatiebeheergesprekken of rapportages.
Er is continue aandacht bij de RUD en de deelnemer om
zaken die spelen bij deze bedrijven onder elkaars aandacht
te brengen.
Dit vindt plaats in het relatiebeheer, deelnemersoverleg en
de deelnemersrapportages
Wordt zoals afgesproken uitgevoerd.
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