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Terugkieke en vooruitblikken 
 

Een mooi moment om, zo aan het eind van het jaar, terug te 

kijken op onze RUD. En op de rol die we daarin mogen 

hebben als voorzitter. 

 

Als we terugkijken is dat tweeledig. Namelijk op de 

organisatie en op het traject PxQ. 

Als ik terugkijk op de organisatie is dat toch, ondanks alles, 

met een goed gevoel. Ik blijf kijken waar we vandaan 

kwamen.  

Termen als: onwillig, onnodig, dislocatie, extra overheid erbij, 

waren niet van de lucht. 

En natuurlijk, ook ik weet dat velen deze nieuwe organisatie 

overbodig vonden.  Maar ik weet ook, als weinig anderen, 

dat dit van bovenaf opgelegd was. 

 

Dan kun je twee dingen doen: Blijven mokken of er het beste 

van maken. Ik durf het aan, om te zeggen dat de hele 

organisatie zich ten volle heeft ingezet om dit laatste waar te 

maken. Ondanks alle kritiek, ondanks vijftien verschillende 

eigenaren, ondanks de overtocht voor velen over 1 of 2 

Scheldes, hebben we het dan toch maar gedaan. 

Daar ben ik trots op! En laten we ons niet ontmoedigen door wat nog niet goed gaat. Dat moet juist 

de uitdaging zijn om te laten zien, aan iedereen, dat we uitvoeren wat van ons verwacht wordt. 

 

Dan het PxQ proces. “Waar zijn we aan begonnen…”, denk je soms. Maar deze voorzitter heeft er alle 

vertrouwen in dat elke deelnemer zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. En dat is nakomen wat we 

afgesproken hebben! 

Een Zeeuwse organisatie met een Zeeuws niveau van uitvoeren. Dat betekent een no nonsense 

organisatie die zonder franje haar werk efficiënt en verantwoord uitvoert. 

We zijn er nog niet.  Maar met de Zeeuwse mentaliteit, die meer overwonnen heeft dan dit proces, 

moet dat toch mogelijk zijn?!  

 

Oh ja, voordat ik het vergeet: dit werk vind ik geweldig. Het kost me ook weinig moeite. Maar zoals ik 

al eerder heb aangegeven, als het wel veel tijd kost, dan geeft dat niks. Als we maar samen trekken 

aan dezelfde kant van de kar! 

 

Ik wens iedereen hele goede Kerstdagen en een voorspoedig (RUD) jaar toe! 

 

Adrie van der Maas 



Toezicht op risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven) 

 

De gemeenten in Zeeland en provincie Zeeland 

hebben de vergunningverlening, het toezicht en 

de handhaving voor milieuwetgeving 

ondergebracht bij RUD Zeeland. Hieronder valt 

ook het toezicht en de handhaving van de 

risicovolle bedrijven. Voor deze risicovolle 

bedrijven zijn speciale richtlijnen gegeven in het 

Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Dit 

worden de Brzo-bedrijven genoemd. In 

Nederland zijn er ongeveer 415 van deze 

bedrijven. Ruim 20 ervan bevinden zich in 

Zeeland. 

 

De Brzo-bedrijven in Zeeland zijn met name gelegen in het Sloegebied en in de Kanaalzone. In de 

Kanaalzone zijn dit onder andere de bedrijven Dow Benelux, Oiltanking en Yara. In het Sloegebied de 

raffinaderij van Zeeland Refinery. Maar er zijn ook kleinere bedrijven, zoals het distributiecentrum 

van Bison in Goes en Tieleman Transport in Kloosterzande.  
 

Toezicht op risicovolle bedrijven 

Voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving is specialistische kennis vereist.  Binnen 

Nederland zijn daarom zes omgevingsdiensten (OD’s) aangewezen om zich hierin te specialiseren en 

deze taken uit te voeren voor een groter gebied dan het eigen werkgebied. De DCMR in Schiedam is 

één van de zogenaamde Brzo-OD’s en is verantwoordelijk voor het toezicht op de risicovolle 

bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. De directeur van de DCMR is ambtelijk 

eindverantwoordelijk voor de Brzo-bedrijven in Zeeland. De mandaten zijn overgedragen naar de 

directeur van RUD Zeeland en het werk wordt uitgevoerd door de medewerk(st)ers van de RUD. 

 

Complexe installaties 

Risicovolle bedrijven moeten voldoen aan veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in het Besluit 

risico zware ongevallen (Brzo). Vanwege de complexiteit van de installaties waarmee deze bedrijven 

werken, zijn de regels waaraan zij moeten voldoen ook complex. Deze bedrijven worden elk jaar 

geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties bij deze bedrijven worden in rapporten vastgelegd. In 

deze rapporten staat bijvoorbeeld vermeld waarnaar is gekeken bij de inspectie en welke 

overtredingen er zijn geweest. 

Bij het toezicht op Brzo-bedrijven zijn ook de Veiligheidsregio’s (brandweer) en de Inspectie SZW 

(inspectie sociale zaken en werkgelegenheid, de voormalige arbeidsinspectie) betrokken. Inspecties, 

planningen en handhaving worden gezamenlijk uitgevoerd. Bevindingen van inspecties worden 

vastgelegd in gezamenlijke inspectierapporten. 

Van deze rapporten worden samenvattingen gemaakt met als doel om op een begrijpelijke manier 

inzicht te geven in de resultaten van deze inspecties. De samenvattingen zijn in te zien via 

www.brzoplus.nl.  

 

BRZO+ 

Brzo+ is de voortzetting van LAT Risicobeheersing Bedrijven (LATRB). Brzo+ is een landelijk 

samenwerkingsverband van de bovengenoemde samenwerkende partijen dat werkt aan de verdere 

kwaliteitsverbetering van het toezicht op risicovolle bedrijven. Enkele maatregelen, die de 

samenwerkende partijen hebben genomen, zijn om toe te werken naar eenduidigheid in 

opleidingsniveau, maar ook om geïnteresseerden bondig en begrijpelijk te informeren over eerder 

genoemde Brzo-inspectierapporten. 



Bodemprogramma 2016-2020 

 

Op dit moment ligt het door de RUD opgestelde 

Bodemprogramma 2016-2020 bij de provincie om te worden 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Dit 

bodemprogramma dient een tweeledig doel.  

 

Ten eerste geeft het op basis van de doelstellingen uit het 

Bodemconvenant bodem en ondergrond 2016-2020 aan, welke 

taken zij in dit kader voor de provincie uitvoert. Daarmee wordt 

tevens onderbouwd dat de daartoe bestemde budgetten van 

het ministerie (ca. 1,4 miljoen euro per jaar) hard nodig zijn. Om 

het programma volledig uit te kunnen voeren, moet het budget  

mee kunnen schuiven naar de volgende jaren.  

 

Doelstellingen en bestemde budgetten 

Ten tweede zal het programma eind 2015, begin 2016 (in 

aangepaste vorm) worden aangeleverd bij het ministerie. Dit 

om te verantwoorden op welke wijze de provincie Zeeland de 

doelstellingen van het convenant wil bereiken en waaraan de 

daartoe bestemde budgetten in grote lijnen besteed zullen 

worden.  

 

Spoedlocaties 

De belangrijkste taak van de RUD is het aanpakken van de spoedlocaties. Dit zijn locaties waarbij de 

aanwezige historische bodemverontreiniging onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt voor mens 

of milieu. De bedoeling is dat deze risico’s voor eind 2020 gesaneerd zijn of in ieder geval 

beheersbaar zijn gemaakt. Niet dat Zeeland dan helemaal schoon is, maar de rest van de historische 

bodemverontreiniging wordt meegepakt op het moment dat er bijvoorbeeld bouwactiviteiten zijn op 

de locatie. 

Om de spoedoperatie tijdig te kunnen voltooien, zijn de spoedlocaties in Zeeland geïnventariseerd en 

waar nodig zijn bodemsaneringen uitgevoerd, of is de uitvoering daarvan gestimuleerd. Bijvoorbeeld 

met behulp van subsidies. Zo treedt de RUD regelmatig op als opdrachtgever van saneringen en  

verlenen we namens de provincie subsidies op grond van onder meer de bedrijvenregeling. 

De spoedoperatie is een groot project waarin we al sinds 2009 succesvol samen met de gemeenten 

optrekken. Op dit moment zijn we zover dat alle locaties met onaanvaardbare risico’s voor de mens 

al gesaneerd zijn, of in ieder geval de risico’s beheerst zijn. De komende jaren staan in het teken van 

de aanpak van de risico’s voor het milieu. 

 

Verrekensystematiek Zeeuws Kwaliteitsniveau 
 

RUD Zeeland is per 1 januari 2014 gestart met een lumpsum financiering. Deze financiering is 

gebaseerd op het kwaliteitsniveau en de manier van werken van iedere individuele deelnemer. De 

deelnemers willen niet langer een vaste bijdrage overmaken, maar alleen betalen voor 

daadwerkelijk geleverde producten en diensten. Daarnaast bestaat de wens, die is opgenomen in 

het vastgestelde Bedrijfsplan RUD Zeeland, voor alle deelnemers één kwaliteitsniveau en één 

werkwijze te hanteren. Een uniform kwaliteitsniveau en een uniforme werkwijze zorgen ervoor dat 

RUD Zeeland haar taken efficiënter uit kan voeren.  

 



Dit zal leiden tot financiering via de zogeheten PxQ-systematiek. Om de laatstgenoemde systematiek 

uit te werken, is het project PxQ opgestart. Om de doelstelling van het project PxQ te kunnen 

realiseren, is op 11 december 2014 het implementatieplan PxQ vastgesteld door het AB. Dit 

implementatieplan is vertaald naar een concreet werkplan: Opzet PxQ. Het document is door de 

stuurgroep vastgesteld. De hierin opgenomen opdracht is als volgt vertaald: 

- Maak een beschrijving van producten en diensten van RUD Zeeland (PDC), vastgesteld door 

het AB op 22 september 2014; 

- Maak een heldere duiding van 'kwaliteit'; 

- Maak een verrekensystematiek/verrekenmodel. 

 

PxQ 

Op 5 november heeft de werkgroep het eindproduct PxQ opgeleverd. Het rapport is het resultaat van 

8 maanden hard werken. De input van de (sub)werkgroepen is verwerkt in het financiële model. De 

resultaten daarvan zijn aan het rapport toegevoegd.  

Op 12 november is het rapport besproken in de stuurgroep. De stuurgroep heeft het rapport 

voorgelegd aan het DB en geadviseerd om met het rapport in te stemmen. Wel heeft de stuurgroep 

meegegeven dat er een oplossing gezocht moet worden voor de uiteenlopende meningen over het 

kental voor IPPC bedrijven. 

Om een goed afgewogen beslissing te kunnen nemen, heeft het DB op 23 november de directeur van 

RUD Zeeland gevraagd om gesprekken te gaan voeren met de deelnemers en het DB te informeren 

over zijn bevindingen. Op 14 december is op basis van de bevindingen uit de rondgang in een extra 

DB besloten om de werkgroep PxQ opdracht te geven om voor een beperkt aantal producten nog 

eens kritisch te kijken naar het kental of de frequentie. De werkgroep doet de terugkoppeling aan het 

DB in haar overleg van 15 februari. Vervolgens zal na vaststelling door het DB het document worden 

voorgelegd aan het AB. Als in het AB positief wordt besloten, kan de PxQ-systematiek worden 

geïmplementeerd in de organisatie van RUD Zeeland.  

Resultaat van dit alles zal een grote stap in het creëren van een Zeeuwse kwaliteit zijn en het beter 

laten aansluiten van de bijdrage aan de te leveren of geleverde prestatie. 

 

Wat zien we in Zeeland bij toezicht op bedrijven? 
  

RUD Zeeland voert namens bevoegde gemeenten, provincie en waterschap toezicht uit. Doel 

hiervan is verhoging van het naleefgedrag. 

Immers: regels worden opgelegd om te 

komen tot de gewenste (milieu)situatie in 

Nederland.  

 

Als niet zou worden gecontroleerd of regels 

ook worden nageleefd, is het maar de vraag 

of de gewenste situatie wordt bereikt. We 

gaan daarbij uit van spontane naleving. In 

veel gevallen wordt bij overtredingen eerst 

gewaarschuwd. Bij uitblijven van naleving en 

ernstige overtredingen wordt 

bestuursrechtelijk of strafrechtelijk 

ingegrepen. Doel hiervan is het doen opheffen van overtredingen en soms ook straffen. 

  

Steeds meer gelden landelijke kaders voor toezicht en is samenwerking tussen inspecties belangrijk. 

RUD Zeeland voert daarom toezicht uit op een manier die daar invulling aan geeft. Er wordt vooral 

aandacht besteedt aan de grootste risico’s, maar ook daar waar kleinere risico’s gelden wordt 

periodiek gecontroleerd. Al was het alleen om alle mogelijke risico’s te kunnen beoordelen. 



  

Spontane naleving 

Wat is nu, op basis van toezicht door RUD Zeeland, een eerste beeld bij de naleefsituatie in Zeeland 

op het gebied van milieu? Met andere woorden: Is er voldoende sprake van spontane naleving? 

Het antwoord op deze vraag is niet in heldere getallen weer te geven. Wel is duidelijk dat nog in te 

veel gevallen sprake is van overtredingen. Niet zelden is zelfs sprake van meerdere overtredingen. 

Dat betreft bijvoorbeeld bedrijven die zich onvoldoende op de hoogte hebben gesteld van de regels 

die voor hen van toepassing zijn. Een aantal bedrijven is niet gewend te worden geïnspecteerd, 

verzet zich tegen controle of is geneigd op een creatieve manier aan naleving te ontkomen. Een van 

de opgaven voor RUD Zeeland is het creëren van uniformiteit in handhaving binnen Zeeland wat 

moet resulteren in uniform gewenst naleefgedrag. 

  

Controles  

Grote risicovolle bedrijven in Zeeland hebben de belangrijkste processen en procedures zodanig op 

orde dat naleving als redelijk tot goed kan worden bestempeld. Dit neemt niet weg dat incidenten 

kunnen blijven voorkomen.  

Voor de grote en zeer diverse categorie ‘minder risicovolle bedrijven’ geldt over het algemeen dat 

naleving beter moet worden.   

Zeeland kent ook veel agrarische bedrijven. Zorg voor het milieu blijkt bij dit type bedrijven 

regelmatig een punt van aandacht; verbetering van naleving is ook daar zeker nodig. Meer 

bekendheid met de van toepassing zijnde regels kan daaraan bijdragen. 

RUD Zeeland ziet ook toe op naleving in het buitengebied en de natuur. Regelmatig lopen we tegen 

een illegale situatie op waar we tegen moeten optreden.  

Gelukkig is in veel gevallen ook sprake van goede naleving. In die gevallen kan met minder toezicht 

worden volstaan. 

  

Milieuklachtentelefoon Zeeland 

Klachten en meldingen die RUD Zeeland via de milieuklachtentelefoon 

Zeeland (0118-412 323) ontvangt, geven ook een beeld van naleving en 

vooral ook van de beleving daarvan. Inspecteurs van RUD Zeeland zijn 

niet overal tegelijk, waardoor de meldingen een waardevolle aanvulling 

zijn. Regelmatig is het ook nodig dat inspecteurs naar aanleiding van 

klachten ter plaatse gaan en overtredingen constateren. 

Op stap met de ‘groene’ inspecteurs 

Bij RUD Zeeland werken vier inspecteurs Groene wetten. Zij zien toe op de naleving van o.a. de 

natuurbeschermingswet, boswet en flora- en faunawet. Twee van die inspecteurs zijn Paul van 

Steen en Maarten de Kort. Paul is sinds 1984 werkzaam als inspecteur. Maarten is in 2013 gestart.  

Iedere inspecteur heeft zijn eigen werkgebied. 

Paul is het eerste aanspreekpunt voor Noord- en 

Zuid-Beveland en Walcheren. Maarten is dat 

voor Zeeuws-Vlaanderen. Paul: “Het is een 

veelzijdige baan en geen dag is hetzelfde. 

Eigenlijk hebben we twee taken: vergunningen 

en ontheffingen controleren en daarnaast vrije 

veld controles. De provincie is onze 

opdrachtgever. Wanneer er bijvoorbeeld een 

kapmelding is gedaan voor het kappen van een 

bepaald aantal bomen, controleren wij of er 
Paul van Steen (links) en Maarten de Kort  



toch niet meer bomen zijn weggehaald dan gemeld. En daarna zien we erop toe dat er evenveel 

bomen worden terug geplant, want de boswet heeft tot doel bossen te beschermen. Kort gezegd: 

wat bos is, moet bos blijven.”  

Zorg voor de natuur 

Zeeland kent zestien Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde 

natuurgebieden. In deze gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving 

beschermd om de biodiversiteit te behouden.   

Maarten: “Onder andere de Voordelta, het Veerse Meer en Saeftinghe zijn beschermde gebieden 

waar we surveilleren. Tijdens de controles werken we veel samen met Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, de wildbeheereenheden en de politie.”  

Controles 

Het controleren is hard nodig om de natuur te 

beschermen. “Pas geleden nog”, vertelt Paul, “hebben we 

een duiker in het Veerse Meer betrapt die met een priem 

platvis van de bodem had gestoken. We hebben de vissen 

in beslag genomen en de man met een proces-verbaal 

naar huis gestuurd.”  

In de zomermaanden wordt er extra gecontroleerd. Ze zijn 

dan bijvoorbeeld extra alert op het snijden van 

zeegroenten of op duikers in de Oosterschelde die kreeft 

willen vangen. “Tijdens een surveillance stuiten we ook 

wel eens op hennepkwekerijen in een drooggevallen 

gebied”, vertelt Maarten. “Markiezaat is erg geliefd onder 

de wiettelers.”  

Versterking van politie 

De ‘groene’ inspecteurs maken heel wat mee. In sommige situaties hebben ze versterking nodig van 

de politie. Hier staan ze dan ook nauw mee in contact. Paul: We zijn bevoegd om proces-verbaal op 

te maken. Wanneer het nodig is om mensen te arresteren, nemen we contact op met de politie. Op 

het bureau verhoren wij de verdachten.”  

Opleiding 

Ze hebben tot nu toe nog geen situaties meegemaakt waarbij ze zich echt onveilig voelden. “We 

kunnen mensen over het algemeen goed inschatten en weten ook hoe we het best kunnen reageren 

in bepaalde situaties”, aldus Maarten.  

Ieder jaar worden ze hierop getraind door o.a. rollenspellen te spelen. Om goed op de hoogte te 

blijven van de wet- en regelgeving volgen ze elk jaar een module.  

Werken bij de RUD 

Zowel Paul als Maarten hebben het goed naar hun zin bij RUD Zeeland. Paul: “Dit is wat ik het liefste 

doe. Ik ben een echt buitenmens dus deze functie is mij op het lijf geschreven!”  

Hetzelfde geldt voor Maarten. “Ik doe mijn werk graag. De vrijheid, maar vooral de veelzijdigheid 

spreekt mij aan. De ene dag bevind ik me in het Verdronken Land van Saeftinghe of de Clingse 

Bossen en de andere dag vaar ik op de Voordelta.” 

 

 

Veerse Meer  



Uitvoeringsprogramma Impuls 2015-2018 

In de periode 2004-2014 stelde het Rijk middelen beschikbaar voor het versterken van extern 

veiligheidsbeleid en het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten, provincies, 

veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten op het gebied van externe veiligheid. 

 

Deze middelen werden in de vorm van subsidies door de provincie uitgekeerd aan de gemeenten en 

de Veiligheidsregio. Dit op basis van gemaakte afspraken die werden vastgelegd in 

meerjarenprogramma’s. Onder regie van de provincie vond de afstemming over de inhoud en 

uitvoering van de programma’s plaats in de Coördinatiegroep Externe Veiligheid, waarin alle 

Zeeuwse gemeenten en de Veiligheidsregio waren vertegenwoordigd. 

 

Impuls Omgevingsveiligheid 

De Impuls Omgevingsveiligheid kan gezien worden als de opvolger van bovenstaande regeling. Voor 

een periode van vier jaar (2015-2018) zijn weer middelen beschikbaar. De Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) heeft in opdracht van de provincie Zeeland een uitvoeringsprogramma 

opgesteld waarin de taken en budgetten worden omschreven. 

Wat merken gemeenten en provincie daar nu van? Op basis van de middelen vanuit Impuls 

Omgevingsveiligheid wordt RUD Zeeland in de gelegenheid gesteld gemeenten en provincie te 

ondersteunen op externe veiligheidstaken. Hieronder vallen VTH-(vergunningverlening, toezicht en 

handhaving) taken, beheer RRGS(Register risicosituatie gevaarlijke stoffen), ondersteuning 

Ruimtelijke Ordening, kennisopbouw, groepsrisico verantwoording en vervoer gevaarlijke stoffen.  

Voorgaande jaren sprak men nog over externe veiligheid. Met de Omgevingswet in aantocht spreekt 

men nu van omgevingsveiligheid. 

 

Bijdrage provincie Zeeland 

Het uitvoeringsprogramma is inmiddels gereed en in het deelnemersoverleg vastgesteld. Vervolgens 

wordt het aan het DB en AB voorgelegd.  

De jaarlijkse bijdrage vanuit Impuls bedraagt voor de provincie Zeeland € 271.200,- voor 

bovengenoemde taken. Daarnaast is er nog een bedrag  van € 22.600,- voor informatie- en 

kennisinfrastructuur. 

 

Omgevingswet 2018: RUD Zeeland begint nu al met de voorbereidingen! 
 

Op 1 juli jl. is de Omgevingswet door de Tweede Kamer aangenomen. Complexe, langdurige 

processen in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland lijken voorbij. De Omgevingswet zorgt 

voor minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor 

ondernemers en kortere procedures.    

Ook houdt de nieuwe wet rekening met regionale verschillen (lokale milieunormen) en kan er 

beter ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen. Ten slotte 

maakt de Omgevingswet het straks mogelijk om verschillende 

partijen vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen te betrekken. 

 

Om de Omgevingswet ook daadwerkelijk in werking te laten 

treden in (naar de huidige verwachting) 2018, is het belangrijk dat 

er nu al wordt gestart met de voorbereidingen van de  

implementatie. RUD Zeeland heeft recent de handschoen 

opgepakt.                                                      

Wat levert de Omgevingswet concreet op?  

• van 26 wetten naar 1 wet voor de hele leefomgeving; 

• van 5000 wetsartikelen naar 350 wetsartikelen; 



• van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4; 

• van meerdere bestemmingsplannen per gemeente naar 1 omgevingsplan; 

• de wet maakt het mogelijk om lokale vraagstukken ook lokaal op te lossen. 

 

Wat gaat RUD Zeeland doen?  

De invoering van de Omgevingswet zal grote gevolgen hebben voor alle betrokken organisaties. 

Naast inhoudelijke consequenties zijn er ook op andere gebieden, zoals organisatie, opleiding en 

cultuur, grote effecten te verwachten. Onder betrokken organisaties vallen tevens de 

omgevingsdiensten. 

RUD Zeeland is zich hiervan bewust en heeft daarom een implementatietraject gestart dat bestaat 

uit twee sporen. Deze verlopen in eerste instantie afzonderlijk maar ook parallel, waardoor 

afstemming en uitwisseling, waar nodig, makkelijk kan plaatsvinden. 

 

Extern spoor  

De reikwijdte van dit project is afgebakend tot de gezamenlijke gevolgen voor de deelnemers en RUD 

Zeeland (inhoudelijk, organisatorisch, cultuur). Het Deelnemersoverleg van 20 oktober jl. heeft 

ingestemd met de eerste stap. Dat is de voorbereiding van een ambtelijke conferentie die vooral 

gericht is op het realiseren van een gelijk kennisniveau bij de deelnemers t.a.v. de Omgevingswet c.a. 

De organisatie van deze bijeenkomst (maart 2016 in de Abdij in Middelburg) is in handen van 

vertegenwoordigers van de deelnemers (gemeente Schouwen-Duiveland en provincie Zeeland) en 

RUD Zeeland. Daarna wordt bekeken welke vervolgstappen kunnen worden genomen om de 

doelstellingen te bereiken. 

 

Intern spoor  

Ook intern is het van belang als organisatie gereed te zijn wanneer de Omgevingswet in werking 

treedt. De structuur van dit project is onlangs bepaald via het opstellen van een projectplan. Dit zal 

nog dit jaar concreter worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Volgend jaar start dan 

daadwerkelijk de voorbereiding met als doelstelling dat de Omgevingswet tijdig geïmplementeerd is 

binnen de organisatie van RUD Zeeland. 

 

 

Wijziging Wabo met wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving (VTH)-taken 

 
In het kader van de packagedeal die het Rijk in 2009 heeft gesloten met IPO en VNG is de landelijke 

set kwaliteitscriteria 2.0 VTH-taken tot stand gekomen. Deze criteria gaan over proces 

(transparante werkprocessen en bestuurlijke vastlegging), inhoud (diepgang toetsing aan de hand 

van probleemanalyse, beleid, strategie en programma) en kritieke massa (vakmanschap via 

opleiding, ervaring en kennis). Op basis van ervaringen vanuit de verschillende overheden zijn in 

september 2012 de kwaliteitscriteria 2.1 vastgesteld, zodat de praktijk er beter mee uit de voeten 

kan.  

                                                                                                                   



Het kabinet wenst in het kader van de verankering van de packagedeal de kwaliteitscriteria 2.1 bij 

wet vast te leggen. Daartoe heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel verbetering VTH-taken tot 

wijziging van de Wabo op 22 september jl. aangenomen.  

In overleg met het Rijk hebben de VNG en het IPO afgelopen zomer de modelverordening VTH-taken 

opgesteld. Gemeenten en provincies nemen hiermee zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en 

de uniforme wijze van uitvoering van de basistaken. Onder ‘uitvoering’ wordt verstaan de 

vergunningverlening, beoordeling van meldingen en toezicht/handhaving. In de modelverordening 

staat een verwijzing naar het wetsvoorstel VTH, waarmee de gemeenten en provincies zich 

uitspreken over toepassing van de kwaliteitscriteria. 

 

Wabo 

Door het invoeren van de modelverordening, geven gemeenten en provincies uitvoering aan de 

Wabo, zoals deze zal luiden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel VTH. Omdat de Eerste 

Kamerbehandeling hiervan is aangewezen als spoedbehandeling, bestaat de kans dat de wet op 1 

januari 2016 in werking treedt. 

 

Wetsvoorstel VTH-taken 

Het raakvlak met omgevingsdiensten, waaronder RUD Zeeland, is opgenomen in het wetsvoorstel 

VTH-taken. Hierin is namelijk bepaald dat binnen iedere omgevingsdienstregio de verordeningen op 

elkaar afgestemd dienen te worden. De omgevingsdienst zou anders immers te maken krijgen met 

tal van uiteenlopende eisen.  

Overigens mag wel van de modelverordening (op omgevingsdienstniveau) worden afgeweken. 

 

Aan de slag  

Op 13 november jl. heeft een bijeenkomst over de model-verordening VTH, georganiseerd door 

provincie Zeeland, voor alle deelnemers van RUD Zeeland plaatsgevonden. Na een toelichting over 

de inhoud van de verordening is afgesproken dat de betrokken overheden ermee aan de slag gaan. 

Verdere berichtgeving volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van RUD Zeeland.  

 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of wilt u meer informatie over RUD Zeeland?  

Stuur dan een e-mail naar info@rud-zeeland.nl of tel. 0115-745 100.  

 

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.rudzeeland.nl 

 


