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Onderwerp VTH uitvoeringsprogramma 2022

Geachte Statenleden,

Hierbij bieden wij u het Provinciale Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) 2022 voor de Fysieke Leefomgeving ter kennisname aan. Dit
uitvoeringsprogramma past binnen het VTH beleid 2019-2023. In dit program ma is het
operationele opdrachtgeverschap aan de FUM01/0DG2 vastgelegd en wordt ook de invulling
van de door de provincie zelf uit te voeren taken vastgelegd. Het overzicht van de
opgedragen taken aan de FUMO en ODG is integraal opgenomen in het dit
uitvoeringsprogramma.

Opstellen uitvoeringsprogramma 2022
Het proces om te komen tot het uitvoeringsprogramma 2022 is goed verlopen. Er is
consensus over de werkafspraken met de FUMO en er is sprake van een realistische
planning en goede afstemming. We zien de uitvoering van het programma met vertrouwen
tegemoet. Dat beeld wordt versterkt doordat wij met name de afgelopen jaren zien dat de
FUMO goede stappen zet in het professionaliseren van de organisatie maar ook in het
vinden van een balans tussen de taakuitvoering voor gemeenten en de provincie.

Verder is GS het bevoegd gezag voor 18 majeure risico bedrijven. Uitvoering van de taken in
dat kader vindt plaats door de Omgevingsdienst Groningen — Brzo Noord. Het
VVerkprogramma Brzo Noord 2022 is als bijlage toegevoegd aan het VTH
Uitvoeringsprogramma 2022 provincie Fryslan.

1Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing
2 Brzo Omgevingsdienst Groningen
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Meerdere portefeuillehotiders en meerdere 'rotten'
De uitvoering van het programma vindt deels plaats door de provincie zelf3 en deels door de
uitvoeringsdiensten FUMO en ODG. Daar komt bij dat, naast de rol als bevoegd gezag en
opdrachtgever van de FUMO en de ODG, de provincie ook de IBT-rol (interbestuurlijk
toezicht) en de eigenaarsrol (deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling FUMO) heeft.
Recent heeft er in GS een herverdeling van de portefeuilles plaatsgevonden, waarbij onder
andere de VTH-taken van gedeputeerde Hoogland anders zijn belegd. VVaar voorheen het
grootste deel van de provinciale VTH-taken en budgetten onder de verantwoordelijkheid van
gedeputeerde Hoogland vielen, zijn de taken nu verdeeld over meerdere gedeputeerden.

Uniform VTH-beleid basistaken Fryslan en Jaarprogramma VTH Fryslan basistaken 2022
De deelnemers van de FUMO moeten voor de wettelijk verplichte basistaken een
gezamenlijk, regionaal en uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid hebben. Dit beleid is
een van de kaders voor de uitvoering van de VTH basistaken door de FUMO. In 2021 is het
beleid door GS vastgesteld.

Op basis van het uniform VTH-beleid wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Voor het jaar 2022 is er voor het eerst op basis van het uniform beleid, een Jaarprogramma
VTH Fryslan basistaken opgesteld. Daarmee is het Jaarprogramma de vervanger van het
Fryslan breed uitvoeringsprogramma, dat in de afgelopen drie jaren de eerste aanzet gaf
voor dit verplichte Jaarprogramma basistaken. Het jaarprogramma is als bijlage 7 bij het VTH
uitvoeringsprogramma opgenomen.

Beschikb are middele
Bildrage FUMO
De bijdrage van de provincie aan de FUMO in de vastgestelde FUMO begroting 2021 is €
6.598.452 (voor 58 bedrijven op 1-1-2021 en plustaken4). Voor 2022 is € 6.601.000 (restant
+ € 2.548) begroot.

Door de nieuwe Financieringssystematiek FUMO' vinden er vanaf 2022 verschuivingen in
bijdragen tussen de gemeenten plaats. Hierdoor verandert de bijdrage van de provincie
echter niet.
Verwacht wordt dat de provinciale bijdrage FUMO vanaf 2023 wel structureel lager zal
worden door invoering van de Omgevingswet, die mogelijk per 1 juli 2022 van kracht wordt.
B&VV worden, volgens de huidige informatie, dan grotendeels bevoegd gezag voor de
bodemtaken en gedeeltelijk voor de ontgrondingentaken en zeven zuivelbedrijven. Voor twee
mestvergisters gaat het bevoegd gezag over van de gemeente naar de provincie. In de
ontwerpbegroting FUMO 2023, die in het voorjaar van 2022 aan PS voor zienswijzen wordt
voorgelegd, is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. Naar verwachting volgt er een
FUMO begrotingswijziging 2022 als de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 juli 2022 van
kracht wordt (omdat er dan concreter inzicht is in de precieze gevolgen van de wet). De
gevolgen voor de provinciale bijdrage zullen worden verwerkt in het GS/PS stuk 'zienswijzen
op de FUMO beg rotingswijziging 2022'. Daarnaast volgt, zodra bekend is wan neer de
Omgevingswet concreet van kracht wordt, een addendum op het Uitvoeringsprogramma
VTH 2022 voor wat betreft de taakuitoefening onder de Omgevingswet. Het streven is dat
GS het addendum \Jo& inwerkingtreding van de Omgevingswet vaststelt.

3 Vaarwegen, wegen, vergunningverlening Waterwet en vergunningverlening Wet natuurbescherming ruimtelijke
ordening, coordinatie en regie.
4 Veel deelnemers van omgevingsdiensten hebben naast de door het Rijk opgelegde basistaken, aanvullende
taken in het kader van de Omgevingswet belegd bij de omgevingsdienst. Dit zijn zogenaamde plustaken.
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Bijdrage ODG
De bijdrage van de provincie aan de ODG in de vastgestelde ODG begroting 2022 is
€ 1.108.832 (voor 16 Brzo/RIE-45 bedrijven). Voor 2022 is begroot: € 1.020.900 (restant —
€ 87.932). Voor 2022 was rekening gehouden in de provinciale begroting met een indexering
van nominaal 1,4% (+ € 14.100 structureel). Voor 2022 is door ODG uitgegaan van een
algemene indexatie van 2,25%. In het voorjaar 2022 wordt er een begrotingswijziging ODG
Brzo verwacht voor de bijdrage ODG in 2022. De bedrijvenlijst met 16 Brzo/RIE4 bedrijven
wordt uitgebreid met twee RIE-4 bedrijven in oprichting (ca. € 86.000). Daarnaast heeft de
ODG hogere bedrijfsvoeringskosten door bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw
zaaksysteem.

Uitvoering overige VTH-taken
Onder VTH overige budgetten' vallen diverse begrote provinciale budgetten voor de VTH
program ma's Bed rijven, Bodem, Natuur, Veiligheid en Geluid, Verkeer en Vervoer.
Realisatiebudgetten zijn niet meegenomen, zoals bijvoorbeeld het uitvoeringsbudget voor
(vaar)wegen en de overlopende passiva. Binnen Provinciale Waterstaat maken de VTH
taken onderdeel uit van het reguliere takenpakket. Daarvoor is een capaciteitsraming
gemaakt, als onderdeel van teamplan (Nautische Zaken) c.q. afdelingsplan (voor het
onderdeel Wegen). Sommige kosten zijn op basis van nacalculatie, zoals bijvoorbeeld de
BRIKS taken bij de FUMO (o.a. VVabo bouw).

Baton
De begrote budgetten bevatten ook baton voor to verwachten logos voor VVabo (met name
bouw) en Ontgrondingenwet. Dwangsommen, die kunnen worden ingevorderd wanneer
bedrijven regels en voorschriften overtreden, worden niet begroot. Voor de implementatie
van de Omgevingswet wordt onderzoek naar de gevolgen voor het heffen van logos gedaan
en voor milieuleges in het bijzonder door het programmateam lmplementatie Omgevingswet.

Verbetering monitoring, effectmeting en rapportage
Om in control to komen en to blijven is het van groot belang dat de omgevingsdiensten zich
blijven ontwikkelen in monitoring. In de bijlagen van het VTH-programma zijn monitoringsin-
structies en rapportageformats opgenomen voor de FUMO. Het monitoring- en urensysteem
van de omgevingsdiensten dient zo ingericht to zijn dat or met betrouwbare informatie
kwartaalrapportages gem aakt kunnen worden, waarna voortgangsbesprekingen tussen de
omgevingsdiensten en de provincie plaatsvinden. De kwartaalrapportages geven een beeld
van de 'productie' en de ureninzet per taak en dienen als input voorde provinciale P&C
cyclus. ODG rapporteert over de producten in de trimesterrapportages.

5 Complexe chemiebedrijven die werken met milieuverontreinigende stoffen. Daarom vallen zij onder
categorie 4 van de Richtlijn Industriele Emissies.

- 3 / 4 - Ons kenmerk: 01942944

(40



provinsje fryslan <rid
provincie tryslan pulimi-

Op de langere termijn is het de ambitie om de monitoring te verschuiven van uren en
prestaties naar effecten (naleefgedrag, omgevingskwaliteit) waarbij ook de effectiviteit van
ons beleid van belang is. In het VTH beleid 2019-2023 is dit als actiepunt voor de komende
jaren geformuleerd. Het afgelopen jaar zijn daar de nodige stappen in gezet, in de vorm van
het uitvoeren van een onderzoek naar ze zogenaamde BIG -8 cyclus. In het jaar 2022
worden de resultaten van het onderzoek geimplementeerd.

VVij gaan ervag uit u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Gedeputeerd taten van Fryslan,

drs. A.A.M. BroLsoorzitter-----

R.E. ersma, MBA MCM, secretaris
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Samenvatting 
 
Programma bedrijven 
Provincie Fryslân is voor 701 bedrijven (waarvan 16 majeure risico bedrijven) het bevoegde gezag 
voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
Op het gebied van vergunningverlening bij deze bedrijven worden, naast de ‘vraaggestuurde’ 
vergunningverlening, ook projectmatige actualisaties van vergunningen uitgevoerd naar aanleiding 
van gewijzigde wet- en regelgeving en actualiteiten. Zo loopt er een project zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS) en net-niet BRZO. Voor 2022 wordt een toename van het aantal aanvragen om 
vergunning verwacht. Dit in verband met de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 
juli 2022.    
 
Vanaf 2022 werkt de FUMO met nieuw VTH-beleid. Voor het toezicht op de provinciale bedrijven wil 
dat zeggen dat de FUMO werkt met kengetallen en dat er een risicomodel wordt gebruikt bij het 
bepalen van welke bedrijven een groter risico met zich mee brengen. Bij bedrijven met een beperkter 
risico wordt ten minste één reguliere controle per jaar uitgevoerd. Bij bedrijven met een groter risico 
worden ten minste twee reguliere controles uitgevoerd op jaarbasis.  
 
Uitvoering Brzo+ taken (onderdeel van programma bedrijven) 
Provincie Fryslân is bevoegd gezag voor 16 majeure risico bedrijven in 2022 volgens de ODG-
begroting 2022. In de loop van 2021 zijn daar twee RIE-4 (Richtlijn Industriële Emissies categorie 4) 
bedrijven bijgekomen. Daar wordt het werkprogramma en begroting 2022 op aangepast (dan 18 
majeure risico bedrijven). Uitvoering vindt plaats door Omgevingsdienst Groningen – Brzo Noord 
volgens het in 2017 gewijzigde Besluit Omgevingsrecht (verbetering VTH), de kwaliteits- en 
productienorm Noordelijke Maat, de Samenwerkingsovereenkomst provincie Fryslân – 
Omgevingsdienst Groningen (ODG) en het mandaatbesluit BRZO provincie – ODG. Het 
werkprogramma Brzo Noord 2022 is als bijlage 5 aan dit jaarwerkprogramma toegevoegd. 
 
Programma bodem 
Als het gaat om de vergunningverlening Ontgrondingenwet en toezicht Ontgrondingenwet, lijkt er in 
2021 een sterke dalende trend te zijn. In 2022 wordt deze trend gemonitord. In 2021 is het vrijeveld 
toezicht ook achtergebleven op de planning. In 2022 wordt er bij het toezicht op ontgrondingen extra 
capaciteit ingezet voor vrije veldcontroles en voor proactief contact met de provinciale dienst en 
Wetterskip Fryslân om de aandacht voor ontgrondingsverplichtingen verder in te bedden.  
Verder zal in 2022 de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten in het kader van de 
Omgevingswet (warme overdracht) zijn afronding krijgen waarbij de taken officieel worden 
overgedragen aan de gemeenten. In het kader van het overgangsrecht blijven nog een substantieel 
aantal taken onder verantwoordelijkheid van de provincie. Dit betekent dat in 2022 nadere invulling 
moet worden gegeven aan deze taken. Ook worden er afspraken gemaakt over de grondwatertaken 
die onder de Ow de verantwoordelijkheid van GS blijven.   
 
Programma water  
Conform de IPO-afspraken worden alle badinrichtingen (o.a. zwembaden, hotels, sauna’s, 
therapiebaden, enz.) elk jaar bezocht. Het naleefpercentage bij badinrichtingen is (nog steeds) niet 
goed (zo’n 80% van de badinrichtingen heeft een hercontrole nodig). Toezicht op de Whvbz blijft 
daarom urgent (hygiëne is meestal in het geding en soms veiligheid). De ondernemers leven vaak de 
dagelijkse metingen niet goed na. De metingen die een extern bureau moet uitvoeren worden vrijwel 
altijd wel gedaan. De frequentie van toezicht blijft daarom voorlopig hoog en hercontroles worden 
meteen na het verstrijken van de termijn uitgevoerd en waar nodig wordt een handhavingstraject 
ingezet. Verder wordt in 2022 een toename van het aantal meldingen van kleine zwembaden 
verwacht. Deze zijn al wel in bedrijf maar hebben zich nog niet bij de provincie of FUMO aangemeld. 
Het gaat hier om bijvoorbeeld peuterbaden bij campings. Veelal voldoet dit type inrichtingen nog niet 
aan de eisen, maar zijn de risico’s gering vanwege de beperkte omvang.  

 
1 Het exacte aantal bedrijven fluctueert gedurende het jaar.  



   
 

Programma VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2022 4 

Ten aanzien van zwemlocaties in oppervlaktewater werden er in 2021, 197 waarschuwingen en 
negatieve zwemadviezen gegeven. Aanmerkelijk meer dan dat werd geprognosticeerd. In 2022 
monitoren wij deze trend.  
 
Voor wat betreft de Waterwet voert de provincie zelf de vergunningverlening van deze wet uit. Het 
gaat om grootschalige grondwateronttrekkingen t.b.v. industrie (> 150.000 m³/jaar), alle onttrekkingen 
t.b.v. de drinkwaterproductie en alle open bodemenergiesystemen. Op dit moment zijn er 20 grote 
onttrekkingen in Fryslân. Momenteel wordt gewerkt aan een evaluatie van deze vergunningen.   
 
Programma natuur 
Het VTH-programma is voor het onderdeel uitvoering natuurtaken gebaseerd op een in 2017 
opgestelde risicoanalyse 2017-2020. Deze risicoanalyse wordt verlengd tot en met 2022. In 2022 
worden diverse risicomodellen van de provincie Fryslân vernieuwd. Het risicomodel van de Wet 
natuurbescherming maakt hier ook deel van uit. Op het gebied van vergunningverlening is als 
bijzonderheid de wet- en regelgeving rondom stikstof te benoemen. Dit vraagt veel inzet, zowel in de 
uitvoering van vergunningverlening alsook in de interne voorbereiding op nieuwe beleidskaders. In 
2022 wordt extra capaciteit ingezet op toezicht op stikstof. In 2021 is daar al een begin mee gemaakt: 
er zijn twee projecten gestart waarbij toezicht gehouden wordt bij agrarische bedrijven en provinciale 
bedrijven op het gebied van stikstof.  
 
Programma veiligheid en geluid 
De financiering van omgevingsveiligheidstaken is sinds 2021 gewijzigd. Het programma Impuls 
Omgevingsveiligheid (IOV) is beëindigd. Daarmee is er geen provinciale regie meer en ook de 
programmafinanciering is gestopt en overgegaan naar het gemeente- en provinciefonds. De middelen 
die de provincie hiervoor ontvangt, worden gelabeld voor de uitvoering van deze taak.  
 
Het Vuurwerkbesluit is de afgelopen jaren aangescherpt; zo is een gemeentelijk afsteekverbod 
mogelijk geworden en is het afsteken van knalvuurwerk door particulieren verboden. Het werkaanbod 
in 2022 zal in hoge mate afhangen van de ontwikkelingen rond Corona. De afspraak met de FUMO is 
dat alle vuurwerkevenementen gecontroleerd worden. Met behulp van een beslisboom en motivering 
in een rapport kan hiervan afgeweken worden; met deze werkwijze sluit Fryslân aan bij de werkwijze 
van de noordelijke provincies (Drenthe en Groningen). Voor 2022 wordt een provincie-breed 
vuurwerkprogramma opgesteld; dit gaat ook over gemeentelijke taken en over de provinciale 
vuurwerk-coördinatierol.  
 
Programma verkeer en ruimte 
Op het gebied van luchtvaart heeft in 2019 een risicoanalyse plaatsgevonden. Hieruit komt onder 
andere voort dat integraal werken in principe de standaard werkwijze is, maar een aandachtspunt 
blijft in 2022. Ook komt uit de risicoanalyse naar voren, dat de huidige organisatie van de 
luchtvaarttaak kwetsbaar is, doordat de kennis van deze wetgeving slechts bij enkelen is belegd. Een 
verdergaande samenwerking op het terrein van Luchtvaart met de provincies Groningen en Drenthe 
is een te onderzoeken optie. In 2020 zijn daarover de eerste overleggen gevoerd en in 2022 zal dat 
een vervolg krijgen.  
 
De VTH-taken voor Vaarwegen en Wegen zijn kwalitatief beschreven in hoofdstuk 9 van het 
provinciale VTH Uitvoeringsprogramma en zijn onderdeel van het totale takenpakket van Provinciale 
Waterstaat. De nadere prioritering en werkplanning van deze taken vindt gedurende het jaar binnen 
de betreffende teams plaats.  
 
Programma specifiek toezicht en (strafrechtelijke) handhaving 
Ketentoezicht is het op elkaar afgestemde toezicht van één of meer toezichthouders op de naleving, 
de kwaliteit of de veiligheid van een handeling of zaak, dat zich uitstrekt tot alle partijen die 
achtereenvolgens betrokken zijn bij deze handeling of zaak. Ketentoezicht waarbij provinciale 
bevoegdheden aan de orde zijn, betreffen bijvoorbeeld de grondstromen bij grote (provinciale) 
infrastructurele projecten (bijvoorbeeld N381). Verder kan het gaan om toezicht bij bedrijfsmatige 
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activiteiten met gevaarlijke stoffen en diverse afvalstoffen, waaronder ook afvalmakelaardij. Alle 
deelnemers brengen hiervoor uren in bij de FUMO (zogenaamde ‘collectieve uren’). In 2021 is binnen 
de FUMO, conform het VTH-beleid basistaken, begonnen met het op niveau brengen van het 
ketentoezicht. In 2022 wordt hier een vervolg aan gegeven om zodoende het ketentoezicht verder te 
ontwikkelen. Om dit te doen is een projectleider aangesteld. De projectleider maakt voor 2022 een 
nieuw ketenprogramma. De focus zal daarbij liggen op de afvalbranche. Omdat ketentoezicht zich 
kenmerkt door ketens die de provinciegrenzen overschrijden, neemt de FUMO-deel aan het noordelijk 
ketenoverleg (Overijssel, Drenthe, Groningen en Fryslân). Daarnaast gaat de FUMO in 2022 
tenminste één ketenproject met de drie noordelijke omgevingsdiensten uitvoeren.  
 
De functionele BOA-structuur Fryslân is in 2020 van start gegaan. De structuur moet bijdragen aan 
een effectieve en passende interventie bij bevindingen zoals is bedoeld met de Landelijke 
handhavingsstrategie. In het door het bestuurlijk VTH-overleg vastgestelde beleidsdocument 
Functionele Boa-structuur Fryslân zijn de uitgangspunten en een nadere uitwerking van de structuur 
beschreven. De centrale Boa-coördinatie is bij de FUMO belegd. In 2022 wordt de functionele Boa-
structuur geëvalueerd.  
 
Samenwerking, coördinatie en groene regie 
De provincie heeft een wettelijke coördinatietaak op het gebied van de VTH-taken. Het doel van de 
coördinerende taak is het bevorderden van de kwaliteit en doelmatigheid van de VTH-taken door 
samenwerking met betrokken partijen. In Fryslân zijn dit de gemeenten, Wetterskip Fryslân, OM, 
Politie, FUMO, Veiligheidsregio en terreinbeherende organisaties (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten) en Sportvisserij Fryslân. Het gaat daarbij om afstemming op beleids- en 
programmatisch niveau en de afstemming tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.  
Het overleg heeft een Wabo-brede insteek en zorgt daarmee voor afstemming met het groene 
(natuurwetgeving), het blauwe (waterwetgeving) en het rode spoor (bouwen, wonen en ruimtelijke 
ordening). Tevens is het VTH-overleg een belangrijke schakel tussen landelijke en regionale 
prioriteiten. Het VTH-overleg werkt met een jaaragenda en een meerjarig uitvoeringsprogramma. Een 
nieuw programma zal in het voorjaar van 2022 ter vaststelling aan het bestuurlijk VTH-overleg worden 
voorgelegd. De insteek van het nieuwe programma is dat lopende (meerjarige) projecten worden 
gecontinueerd en actuele onderwerpen worden toegevoegd. Er wordt aansluiting gezocht bij de 
Omgevingsanalyse Fryslân die in 2019 is vastgesteld. Onderwerpen die in 2022 zeker aan de orde 
zullen komen binnen het VTH-overleg zijn: evaluatie Boa-structuur Fryslân, opstellen van een 
evaluatiekader voor het VTH-beleid Fryslân, gezamenlijke aanpak bij de sanering van asbestdaken, 
milieucriminaliteit en ondermijning en uitwerking/implementatie van aanbevelingen die voorkomen uit 
het advies van de Commissie Van Aartsen. 
 
Er zijn veel instanties en personen bij toezicht en handhaving betrokken: provincie, de gemeenten, 
Wetterskip Fryslân, terreinbeherende organisaties, politie, etc. Dit maakt gecoördineerd 
samenwerken vanuit een gezamenlijke visie belangrijk. Het doel van de groene regie van de 
provincies is dat alle organisaties, die betrokken zijn bij het groene toezicht en handhaving, 
samenwerken op basis van de uitgangspunten voor het programmatisch werken (Big 8). 
 
Monitoring, voortgang en rapportage 
Om "in control" te komen en te blijven is het van groot belang dat FUMO zich blijft ontwikkelen in 
monitoring. In bijlage 3 van het VTH-programma zijn monitoringsinstructies en rapportageformats 
opgenomen. Het monitoring- en urensysteem van de FUMO dient zo ingericht te zijn dat er met 
betrouwbare informatie kwartaalrapportages gemaakt kunnen worden, waarna 
voortgangsbesprekingen tussen de FUMO en de provincie plaatsvinden. De kwartaalrapportages 
geven een beeld van de ‘productie’ en de ureninzet per taak en dienen als input voor de provinciale 
P&C cyclus. Eens in de 6 weken vindt ambtelijk overleg plaats tussen de provincie en de FUMO over 
de voortgang en de uitvoering van het VTH-programma. Ook worden in dit overleg (wettelijke) 
ontwikkelingen en fluctuaties in de werkvoorraad (en bedrijvenlijst) besproken. In het periodieke 
portefeuilleoverleg met de gedeputeerde wordt de inhoud en voortgang van de bestuurlijke gevoelige 
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dossiers besproken en wordt aan de hand van de bedrijvenlijst met informatie over 
vergunningverlening, toezicht en handhaving, waar nodig, richting gegeven aan de uitvoering.  
 
Op de langere termijn (stip op de horizon) zal de monitoring moeten verschuiven van uren en 
prestaties naar effecten (naleefgedrag, omgevingskwaliteit) waarbij ook de effectiviteit van ons beleid 
van belang is. In het VTH beleid 2019-2023 is dit als actiepunt voor de komende jaren geformuleerd. 
Een extern bureau ondersteunt ons bij het realiseren hiervan.   
 
Beschikbare middelen 
De uitvoering van het VTH-programma vindt plaats binnen de beschikbare middelen en menskracht. 
In de provinciale begroting zijn de budgetten vastgelegd die beschikbaar zijn voor de uitvoering van 
de VTH-taken door de provincie zelf (vaarwegen, wegen, vergunningverlening Waterwet en Wet 
natuurbescherming, ruimtelijke ordening, coördinatie en regie).  
 
De middelen voor de majeure risico bedrijven VTH-taken, volgens ODG-begroting 2022 en 
Werkprogramma Brzo 2022 (zie bijlage 5) zijn opgenomen in de provinciale begroting 2022. In de 
Programmabegroting FUMO en provinciale begroting 2022 is de provinciale bijdrage vastgelegd voor 
de bij de FUMO belegde basistaken en de plustaken. Ter illustratie zijn op de navolgende pagina 
cirkeldiagrammen met de bij de FUMO benodigde uren voor de provinciale basistaken en plustaken 
weergegeven. 
 
Gestreefd is naar een realistisch en haalbaar VTH-programma 2022 en een dito operationele 
opdracht aan de FUMO. In overleg met de FUMO zijn voor alle taken waar zij uitvoering aan geven 
de benodigde uren in beeld gebracht. Vervolgens zijn met de beschikbare uren en budgetten waar 
nodig prioriteiten per taak vastgesteld. De FUMO zal ook in 2022 inzetten op goede monitoring en 
rapportage. Gedurende het jaar zal bijgestuurd worden of zullen (nadere) prioriteiten worden gesteld 
om de beschikbare uren en benodigde uren bij alle taken passend te laten zijn. 
 
Totaal overzicht van begrote lasten en baten voor VTH taken in de provinciale begroting 2022: 

Omschrijving budget Begrote  
Lasten 

(€) 

Begrote 
Baten 

(€) 
Leges 

Ontgrondingen 

Begrote 
Baten 

(€) 
Leges Wabo 

Begrote 
Baten 

(€) 
Overige 

Provinciale bijdrage uitvoering 
taken FUMO 

6.601.000 85.500 

77.800 

- 

Provinciale bijdrage uitvoering 
taken ODG 

1.020.900 - - 

Uitvoering overige VTH-taken  2.085.900 - - 225.000 

Totaal 
 

9.707.800 388.300 

 
 
 



   
 

Programma VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2022 7 

 
 
 

 



   
 

Programma VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2022 8 

1 Inleiding 
 
Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  
2022 (hierna: Uitvoeringsprogramma VTH). Jaarlijks stelt het college van Gedeputeerde Staten van 
Fryslân (hierna: GS) een Uitvoeringsprogramma VTH vast. Dat is niet alleen een wettelijke 
verplichting maar het Uitvoeringsprogramma VTH is voor GS ook een middel om aan Provinciale 
Staten (hierna: PS), inwoners, instellingen en bedrijven te laten zien wat ze doet om de doelstellingen 
uit haar beleidsplannen te realiseren. In dit Uitvoeringsprogramma VTH zijn alle VTH-taken waarvoor 
GS het bevoegde gezag is opgenomen. Een deel van de VTH-taken worden door GS zelf uitgevoerd 
binnen de afdelingen Provinciale Waterstaat, Omgevingszaken en de opgave Biodiversiteit, 
landschap en water. De overige taken worden namens GS uitgevoerd door de twee 
uitvoeringsdiensten waarmee wordt samengewerkt: de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 
(hierna: FUMO) en de Omgevingsdienst Groningen-Brzo Noord (hierna: ODG). 
 
Plaats van het Uitvoeringsprogramma in de beleidscyclus 
In onderstaande figuur is de beleidscyclus (de zogenaamde ‘Big 8’) weergegeven. GS is verplicht 
programmatisch te werken conform deze cyclus. De beleidscyclus is een dubbele regelkring met een 
strategische (beleidsmatige) cirkel in de bovenste ring en een operationele (uitvoerende) cirkel in de 
onderste ring. Dit Uitvoeringsprogramma VTH vormt daarin de verbindende schakel: het maakt de 
cyclus sluitend omdat het inspeelt op de beleidsdoelen, de evaluaties en het jaarlijks vast te stellen 
Jaarverslag. Aangezien het Jaarverslag 2021 nog niet beschikbaar is, is een globale evaluatie 
uitgevoerd op basis van de tussentijdse rapportages, is geïnventariseerd welke ontwikkelingen 
(mogelijk) van invloed zijn op de uitvoering van de taken, zijn de probleem- en risicoanalyses tegen 
het licht gehouden en is geëvalueerd of het beleid bijgesteld moet worden.  
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Reikwijdte 
 
VTH-taken uitgevoerd door de FUMO en ODG 
GS is deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling FUMO. Op grond van deze regeling worden 
de taken waarvoor GS het bevoegd gezag is als het gaat om vergunningverlening, toezicht en 
handhaving van het milieu- en omgevingsrecht (deels) door de FUMO uitgevoerd. In de 
Dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) voor de basistaken en de aanvullende taken is de 
opdracht aan de FUMO vastgelegd. Als nadere uitwerking van de DVO wordt jaarlijks een 
‘samenvatting VTH-taken2’ en een bedrijvenlijst opgesteld. Dit maakt de operationele 
opdrachtformulering eenvoudiger doordat de diverse ontwikkelingen en wisselingen in werkaanbod 
flexibeler kunnen worden opgevangen. Beide overzichten zijn opgenomen als bijlage (3 en 4) bij dit 
Uitvoeringsprogramma.  
 
Sinds 2016 is GS het bevoegde gezag voor alle Brzo / RIE-4 bedrijven (hierna: Brzo+) in Fryslân. Het 
is wettelijk bepaald dat alle taken rond Brzo+-bedrijven in Noord-Nederland uitgevoerd moeten 
worden onder verantwoordelijkheid van de Brzo Omgevingsdienst Groningen (ODG). Deze 
samenwerking wordt aangeduid als ‘Brzo Omgevingsdienst Noord’. De uitvoering van deze taken 
vindt plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van de directeur van de ODG. In het 
Werkprogramma Brzo+ 2022, die als bijlage 5 bij dit VTH Uitvoeringsprogramma 2022 is opgenomen, 
is beschreven hoe de betreffende taken worden uitgevoerd. 
Waar werkzaamheden betrekking hebben op alle provinciale bedrijven, worden deze werkzaamheden 
in dit VTH-programma vermeld (bijvoorbeeld bij meldingen ongewone voorvallen/klachten en 
samenwerkingsafspraken), in de hoofdstukken 11 Ondersteuning, 12 Samenwerking en 13 Middelen. 
 
Uitvoeringsprogramma VTH 2022 versus Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 
Het is wettelijk verplicht om jaarlijks voor de basistaken het vergunningen- en handhavingsbeleid uit 
te werken in een ‘uniform’ uitvoeringsprogramma voor de omgevingsdienst. De FUMO stelt daarom - 
in samenwerking met de deelnemers - een jaarprogramma op voor alle wettelijke basistaken. De 
basis van het Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 is het VTH-beleid Fryslân voor de 
basistaken en het nieuwe sturings- en financieringsmodel. In het Jaarprogramma 2022 worden de 
provinciale basistaken enkel globaal beschreven. De uitwerking vindt plaats in het onderhavige 
Uitvoeringsprogramma VTH. Het provinciale aandeel in de uitvoeringskosten van het programma 
basistaken valt binnen de bijdrage van de provincie aan de FUMO voor de basistaken. 
 
Omgevingswet 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 juli 2022. Of de wet dan ook 
daadwerkelijk in werking zal treden, is ten tijde van het opstellen van dit Uitvoeringsprogramma niet 
bekend. Het één en ander brengt met zich mee dat het (volledig) ‘Omgevingswet-proof’ maken van 
het onderhavige programma niet voor de hand ligt. Daar komt bij dat vast staat dat in ieder geval tot 1 
juli 2022 de wettelijke basis voor de uitvoering van de VTH-taken waarvoor GS het bevoegd gezag is, 
ongewijzigd blijft. Gelet daarop is ervoor gekozen om in dit Uitvoeringsprogramma enkel rekening te 
houden met de gevolgen van (implementatie van) de Omgevingswet voor het eerste half jaar van 
2022. Zodra bekend is wanneer de Omgevingswet concreet van kracht wordt – en de precieze impact 
van de wet op de uitvoering van de VTH-taken ook nader is uitgekristalliseerd – volgt een addendum 
op dit Uitvoeringsprogramma voor wat betreft de taakuitvoering onder de Omgevingswet. Het streven 
is dat GS het addendum vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet vaststelt. Lukt dat niet, dan 
moet – voor zover daartoe aanleiding is - als grondslag voor de in dit Uitvoeringsprogramma 
genoemde taken en opdrachten worden aangehouden, hetgeen bij – of krachtens – de 
Omgevingswet is bepaald. Het één en ander brengt met zich mee dat onder de Omgevingswet in 
ieder geval voor dezelfde taken opdracht en uitwerking wordt gegeven als omschreven in het 
onderhavige Uitvoeringprogramma VTH – dan wel de bij – of krachtens - de Omgevingswet 

 
2 Hiermee wordt gedoeld op de in artikel 2, lid 2 van de Dienstverleningsovereenkomst Provincie Fryslân FUMO basistaken 
30-6-2015 genoemde bijlage ‘Opgedragen taken’. 
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vervangende / vergelijkbare taken. Eén en ander uiteraard alleen voor zover GS het bevoegd gezag 
is.          
 
Leeswijzer 

 In de programmahoofdstukken 4 t/m 11 zijn de voor 2022 geplande activiteiten uitgewerkt. 
 De hoofdstukken 1 t/m 3 en 12 t/m 13 zijn meer beschrijvend van aard.  
 Bijlage 2 geeft voor alle programmaonderdelen aan wie de taak uitvoert, wie 

(budget)verantwoordelijk is en waar de middelen vandaan komen.   
 Bijlage 3 vat de aan de FUMO opgedragen taken samen (en is ook leidend in het geval er 

onverhoopt sprake is van discrepantie tussen dit programma en de in bijlage 3 opgenomen 
urenverdeling) en omvat een format kwartaalrapportage.  

 Bijlage 4 betreft de bedrijvenlijst. 
 Bijlage 5 omvat het werkprogramma Brzo Noord 2022. 
 Bijlage 6 betreft het jaarprogramma provinciale vuurwerkcoördinator 2022.  
 Bijlage 7 betreft het Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022.   
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2 Wettelijke en beleidsmatige kaders 
 
In dit hoofdstuk worden alle wettelijke en beleidsmatige kaders, die VTH-(gerelateerde) doelen en 
prioriteiten bevatten, beschreven. Het Uitvoeringsprogramma draagt bij aan de realisatie van deze 
doelen. De prioriteiten die voortvloeien uit de gestelde doelen, hebben weer invloed op de 
voorgenomen activiteiten zoals beschreven in de programmahoofdstukken 4 t/m 11. De (meerjarige) 
risicoanalyses, die voor de verschillende taakvelden zijn gemaakt, zijn niet allemaal specifiek 
benoemd maar vormen - samen met ervaringscijfers - wel een belangrijk kader voor dit 
Uitvoeringsprogramma. 

2.1 Wettelijke kaders 

De wettelijke plicht om te komen tot dit Uitvoeringsprogramma volgt uit hoofdstuk 7 van het Besluit 
omgevingsrecht. Daarin is de basis voor het programmatisch werken op het gebied van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo), verankerd. GS heeft ervoor gekozen om 
deze werkwijze te verbreden tot alle (haar toekomende) taakvelden waar VTH- taken worden 
uitgevoerd, om reden van eenduidige bedrijfsvoering.   
 

Bevoegdheden GS (medebewindtaken) 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Wet milieubeheer (Wm) 

Woningwet (Ww) 

Wet bodembescherming (Wbb) 

Wet geluidhinder (Wgh) 

Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) 

Wet inzake de luchtverontreiniging (Wet LUVO) 

Waterwet (Ww) 

Wet natuurbescherming (Wnb) 

Wet luchtvaart (Wlv)1 

Ontgrondingenwet (Ow)2 

Erfgoedwet 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

Bevoegdheden GS eigen verordeningen (autonome taken) 
Vaarwegenverordening Fryslân 2014 (VVF)3 

Wegenverordening provincie Fryslân3 

Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 20173 

Distelverordening3 

Jacobskruiskruidverordening3 

Luchtvaartverordening provincie Fryslan3 

Waterverordening provincie Fryslân3 

Ontgrondingenverordening Friesland3 

Provinciale milieuverordening Fryslân (PMV)3 

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht provincie Fryslân 2016 

Legesverordening provincie Fryslân 2019 

Wetgeving en bevoegdheden GS na inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-7-2022) 
Veel van bovenstaande regelgeving wordt geheel dan wel deels opgenomen in de Omgevingswet of in een 
van de bijhorende besluiten (Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten 
leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving). Zie ook paragraaf 3.2 Omgevingswet. 
1 Wet luchtvaart blijft grotendeels bestaan. 
2 Bevoegdheid voor ontgrondingen gaat deels over naar B&W. 
3 Omgevingsverordening (deels of gedeeltelijk). 

 
PS zijn bevoegd voor het stellen van bredere strategische (beleids)kaders en hebben ook 
bevoegdheden op grond van de Wet luchtvaart. GS is bevoegd om uitvoeringsgerichte VTH-
beleidskaders te stellen.  
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Het algemeen uitgangspunt en doel van de VTH-beleidskaders voor al deze regelgeving is een 
bijdrage leveren aan het in stand houden en bevorderen van een schoon, veilig en gezond Fryslân, 
waarin wonen, werken en natuur goed samengaan. Ook dit Uitvoeringsprogramma draagt bij aan het 
behalen van die doelstelling. 

2.2 Beleid 

Het Friese Milieubeleidsplan 2015-2016 was geldig tot 20 januari 2017. Onder de Omgevingswet 
worden de strategische milieudoelen opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie (zie paragraaf 
2.4). Daarom is voor de relatief korte tussenliggende periode gekozen voor een Beleidsbrief Milieu; 
de benodigde middelen zijn in de begroting opgenomen.  
 
Voor wat betreft de wettelijke milieutaken wordt het spoor Slim Milieubeheer gevolgd. De nadruk in dit 
spoor ligt op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met de uitwerking van dit spoor wil GS 
bereiken dat het fysieke leefmilieu in Fryslân voldoet aan alle geldende wettelijke normen (al dan niet 
uitgewerkt in bestuurlijke afspraken, deze afspraken worden nagekomen). Onderwerpen uit het 
vastgestelde VTH-beleid 2019-2023 worden ieder jaar in de Uitvoeringsprogramma’s gepland. 

2.3 Bestuursakkoord 

In het Bestuursakkoord 2019-2023 “Geluk op 1” met het motto “Vernieuwen in vertrouwen” zijn tien 
ambities en 61 resultaten opgenomen. De meest van belang zijnde ambities en resultaten voor het 
VTH-domein zijn onderstaand weergegeven. De resultaten raken (zijdelings) het VTH-domein, maar 
stellen hiervoor vaak geen directe resultaten.  
 
Energiek Fryslân 

• Resultaat 2: Er komt vanuit het RES-traject een Taskforce energietransitie. 

• Resultaat 5: Geometrie en waterstof zijn een belangrijk onderdeel van de duurzame energiemix in 
Fryslân. 

• Resultaat 6: In 2023 werken ondersteunende organisaties op het terrein van energie zo samen, 
dat ze elkaar versterken en een hulpvrager aan één loket genoeg heeft. 

• Resultaat 8: Er komt een provinciebreed werkend team van energiecoaches. 
Groen Fryslân 

• Resultaat 9: Er is een biodiversiteitsherstelprogramma. 

• Resultaat 10: Het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurbeheer neemt toe.  

• Resultaat 11: Er is een besluit genomen over de meest kansrijke aanpak voor het inrichten van 
het Natuurnetwerk in Fryslân.  

• Resultaat 12: We betrekken de gevolgen voor het landschap in al onze (beleids) keuzes.  

• Resultaat 13: Er zijn meetbare successen behaald op het gebied van klimaat- adaptatie, door 
sterk verbeterde wateropvang en het concreet inrichten van retentiegebieden. 

• Resultaat 16: Er is een grondbank nieuwe stijl ingesteld. 
Agrarisch Fryslân 

• Resultaat 18: De mogelijkheden voor boeren om het organische stofgehalte in de bodem te 
vergroten zijn verbeterd, mogelijk via een systeem met CO2 certificaten. 

• Resultaat 19: Het aandeel biologische landbouw in Fryslân is gegroeid. 
Ondernemend Fryslân 

• Resultaat 22: We investeren in circulaire economie. Onder andere wordt de huidige 
voucherregeling voor het MKB uitgebreid met de mogelijkheid tot kennis ophalen over 
duurzaamheids- of circulariteitsvraagstukken. 

Leefbaar Fryslân 

• Resultaat 28: Er worden minimaal 750 leefbaarheidsprojecten in Fryslân gerealiseerd met steun 
van het Iepen Mienskipfûns. 

Fryslân 2028 

• Resultaat 53: Het behoud en beheer van erfgoed krijgt een meer solide, structurele basis. 

• Resultaat 54: Er zijn minstens 125 rijksmonumenten opgeknapt. 
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Samenwerkend Fryslân 

• Resultaat 57: Initiatiefnemers worden op gelijkwaardige wijze volgens een transparant proces 
welkom geheten bij de provinciale organisatie. 

• Resultaat 60: Er zijn meerdere succesvolle voorbeelden van shared services en gedeeld 
werkgeverschap tussen de Friese overheden. 

2.4 Omgevingsvisie 

Vooralsnog treedt per 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op basis van deze wet moeten 
provincies verplicht een omgevingsvisie vaststellen. Al het strategisch beleid uit de plannen voor de 
fysieke leefomgeving is in deze omgevingsvisie opgenomen. Dat geldt ook voor het strategische deel 
van het milieubeleid. PS hebben op 23 september 2020 de Omgevingsvisie ‘De romte diele’ 
vastgesteld. Nu de omgevingsvisie definitief is, wordt deze nader uitgewerkt in de 
Omgevingsverordening. De ontwerp Omgevingsverordening heeft in het voorjaar van 2021 ter inzage 
gelegen. De vaststelling door PS zal in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. 
 
In de Omgevingsvisie is het hoofdstuk ‘De basis op orde’ opgenomen. Alle onderwerpen uit het 
milieubeleidsplan hebben een plek in de Omgevingsvisie. Deze worden nader uitgewerkt in de VTH-
programma’s, waar PS ook bij betrokken worden. De volgende ambities – zoals genoemd in de 
Omgevingsvisie - zijn voor de betreffende VTH-programma’s van belang.  
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2.5 VTH-beleids- en uitvoeringskaders 

VTH-beleid 
Het VTH-beleid provincie Fryslân 2019-2023 is begin 2019 vastgesteld. Dit beleid omvat de 
meerjarige doelen en strategie voor VTH-taken op grond van onder meer de Wabo, de Wet 
natuurbescherming (hierna: Wnb), de Waterwet en de ‘eigen autonome taken’ (verordeningen), 
waaronder weg- en vaarwegbeheer. In het beleid staat de risicogerichte benadering centraal. Dat 
betekent dat op basis van een probleem- en risicoanalyse dáár toezicht wordt gehouden waar de 
risico’s het grootst zijn volgens een strategie die ‘het naleefgedrag zoveel mogelijk positief 
beïnvloedt’. Onderdeel van het VTH-beleid zijn ook een toezicht-, vergunningen-, handhavings (LHS) 
-, preventie- en gedoogstrategie.  
 
In het VTH-beleid worden verschillende actiepunten genoemd, deze worden in de periode tot 2023 
opgepakt. Concreet zal in 2022 de vernieuwing van de risicoanalyses, implementatie van de 
resultaten van het ‘BIG-8 onderzoek’ en het actief openbaar maken van handhavingsbesluiten 
doorlopen uit 2019. Voor wat betreft het laatstgenoemde actiepunt is er inmiddels het voornemen om 
beleid op te stellen met een bredere reikwijdte dan alleen handhavingsbesluiten.  
 
Uniform VTH-beleid Fryslân voor de basistaken en jaarprogramma basistaken 
De deelnemers van de FUMO moeten voor de wettelijk verplichte basistaken één gezamenlijk, 
regionaal en uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid hebben. Het VTH-beleid Fryslân voor de 
basistaken is op 15 december 2020 door GS vastgesteld. Ook de colleges van B&W van de Friese 
gemeenten hebben het beleid vastgesteld. Daarmee vormt het VTH-beleid Fryslân één van de kaders 
voor de uitvoering van de basistaken door de FUMO. De uitgangspunten van het beleid zijn: 

- Er is aansluiting gezocht bij strategische doelen van gemeenten en provincie; 
- Op basis van risico’s zijn prioriteiten gesteld. Die benadering sluit aan bij het VTH-beleid 

provincie Fryslân 2019-2023; 
- Impuls voor het ketentoezicht: kennis en expertise wordt gebundeld in een team ketentoezicht 

met als doel de meest risicovolle grond- en afvalstromen in beeld te brengen; 
- Er wordt intensief samengewerkt met ketenpartners; 

- Het borgen van kwaliteit. 
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Op basis van het VTH-beleid voor de basistaken wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma 
opgesteld (zie paragraaf 3.5).  
 
Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019 
De gemeentelijke en provinciale bevoegde gezagen hebben zelf de bevoegdheid om te bepalen wat 
een aanvaardbaar hinderniveau is. Om die reden gelden er voor geur geen landelijke normen. Het is 
daarom van belang om over een toetsingskader te beschikken waarmee toekomstige hindersituaties 
kunnen worden voorkomen. Met de Beleidsregels geur beschikt de provincie over zo'n 
toetsingskader.  
 
Dienstverleningsovereenkomsten 
In de dienstverleningsovereenkomsten voor de provinciale basistaken en aanvullende taken zijn 
kaders vastgelegd over onder andere de uitvoering, kwaliteit en levering.  
 
Per 1 januari 2022 gaat de FUMO over op een nieuwe sturings- en financieringssystematiek en treedt 
als gevolg daarvan de gewijzigde GR FUMO in werking. Per 1 juli 2022 treedt vervolgens naar 
verwachting de Omgevingswet in werking. Naar aanleiding daarvan is eind 2021 het model DVO 
aangepast. Zodra duidelijk is wat de impact van de Omgevingswet daadwerkelijk gaat zijn en wat de 
definitieve datum van inwerkingtreding is, worden ook de bij de DVO’s behorende bijlagen 
‘opgedragen taken’ ‘Omgevingswetproof’ gemaakt.      
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3 Ontwikkelingen  
 
In dit hoofdstuk worden de (landelijke) ontwikkelingen benoemd die van invloed (kunnen) zijn op de 
programmering van de VTH-taken waarvoor GS het bevoegd gezag is. 

3.1 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (juli 2022) 

Al langere tijd wordt gewerkt aan landelijke wetgeving om de bouwvergunningverlening en -toezicht 
(deels) te privatiseren. De rol van het bouwtoezicht ondergaat daarmee een metamorfose van 
overheidstoezicht naar toezicht houden op de uitvoering door de marktpartijen. Daarnaast wordt de 
aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers 
uitgebreid. De regels treden gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Het vernieuwde toezicht 
geldt in eerste instantie voor eenvoudige bouwwerken in de laagste risicoklasse, bijvoorbeeld 
eengezinswoningen (de wetgeving treedt gefaseerd in werking). De eerste fase heeft voor de 
‘provinciale bedrijven’ daarom geen grote impact. 

3.2 Omgevingswet (1 juli 2022) 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voorzien op 1 juli 2022. De herziening van het 
omgevingsrecht die moet leiden tot de Omgevingswet is een grote operatie die veel verandering met 
zich meebrengt. In dit Uitvoeringsprogramma VTH is in elk programmahoofdstuk een kader 
opgenomen waarin aangegeven wordt waar de huidige regelgeving in de Omgevingswet opgenomen 
gaat worden. Verder is in dit kader opgenomen of er daardoor wijzigingen zijn ten aanzien van het 
bevoegd gezag en welke acties er ondernomen moeten worden voor een goede overgang naar de 
nieuwe situatie. 
 
Met de nieuwe Omgevingswet worden vier verbeteringen beoogd: 
• Het omgevingsrecht is inzichtelijk, voorspelbaar en makkelijk in gebruik; 
• De fysieke leefomgeving staat centraal; 
• Er is ruimte voor lokaal maatwerk; 
• Besluitvorming gaat sneller en beter. 
 
De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincies (PS) en gemeenten om een omgevingsvisie vast 
te stellen. De provinciale omgevingsvisie is op 23 september 2020 vastgesteld (zie ook 2.4). 
Daarnaast is de Omgevingsverordening met provinciale regels voor de fysieke leefomgeving in 
voorbereiding.  
 
Voor de VTH-taken (uitgezonderd groene wetgeving) heeft de FUMO geïnventariseerd wat de 
gevolgen van de Omgevingswet zijn op de taken die GS bij de FUMO heeft belegd3. Een aantal 
gevolgen zijn:  
 

• De provincie zal bevoegd blijven voor de meeste bedrijven waarvoor zij nu ook bevoegd 
gezag is, maar in plaats van inrichtingen zal de nadruk op activiteiten komen te liggen;  

• Het bevoegd gezag voor zuivelbedrijven en bodemtaken zullen overgaan naar gemeenten; 

• De bestuurlijke boete en financiële zekerheid worden voor Brzo bedrijven geïntroduceerd;  

• Het heffen van leges op het onderdeel milieu in de omgevingsvergunningen wordt mogelijk 
gemaakt. 

 
In het rapport van de FUMO zijn een aantal acties benoemd die ter voorbereiding op de 
Omgevingswet moeten worden uitgevoerd. Die acties komen in de Programma-hoofdstukken terug. 
De uitvoering van deze voorbereidende werkzaamheden vindt gecoördineerd en in afstemming met 
het programma Invoering Omgevingswet plaats door provincie en de FUMO. 
 

 
3 Zie rapport Inventarisatie gevolgen Omgevingswet op door FUMO uitgevoerde provinciale VTH-taken, mei 2020. 
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In 2022 wordt daarnaast gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet door de afdeling 
Omgevingszaken voor het vergunningverleningsproces op het gebied van natuurwetgeving 
(gebiedsbescherming, soortenbescherming en het vellen van houtopstanden).  
 
Daarnaast wordt samen met de drie noordelijke omgevingsdiensten en de drie noordelijke provincies 
gewerkt aan samenwerkingsafspraken rond de Brzo+ VTH-taken. Voorts worden binnen de 
Werkgroep Ketensamenwerking met de Friese ketenpartners samenwerkingsafspraken gemaakt voor 
het vergunningsverleningsproces onder de Omgevingswet. De ketenafspraken worden in de eerste 
helft van 2022 geïmplementeerd in de interne processen.  

3.3 Klimaatakkoord 

In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt die de bevoegdheden van de provincies 
raken. GS conformeert zich aan de nationale vertaling van het klimaatakkoord van Parijs, waaronder 
de vermindering van CO2-uitstoot met 49% in 2030. De vermindering van CO2-uitstoot moet wel 
haalbaar en betaalbaar zijn en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten. Provincies gaan 
daarom samen met de gemeenten regionale energiestrategieën opstellen om te komen tot de 
afgesproken 35 Terrawattuur hernieuwbare energie op het land. 
 
Betekenis Fryslân / Friese burger 
In het Bestuursakkoord 2019-2023 is rekening gehouden met het Klimaatakkoord. Het klimaatakkoord 
raakt meerdere portefeuilles/opgaven: 

• Energiek Fryslân: stevig inzetten op energiebesparing (25% t.o.v. 2010) en duurzaam opgewekte 
energie (33% in 2030). Met de medeoverheden een gedragen aanbod voor de regionale 
energiestrategie doen; 

• Groen Fryslân: inzetten op biodiversiteit en klimaatadaptatie maar ook op een gedragen en 
effectief veenweidebeleid dat zorgt voor een afname van CO2-uitstoot; 

• Agrarisch Fryslân: inzetten op natuur inclusieve groei; 

• Ondernemend Fryslân: richt zich op de transitie naar een circulaire economie; 

• Binnen Leefbaar Fryslân: ondersteunen van lokale initiatieven. Binnen het Iepen Mienskipfûns zijn 
veel dorpen bezig met klimaat, CO2-besparing en energieprojecten; 

• Bestemming Fryslân: streeft naar een toename van zero-emissie bussen.  
 
Daarnaast zijn er raakvlakken met bijvoorbeeld het project Zeer zorgwekkende stoffen, het Schone 
Lucht Akkoord (zie hierna) en maatregelen ten aanzien van stikstofdepositie. Daar waar de 
afgesproken resultaten de uitvoering van de wettelijke VTH-taken raken, worden deze in de uitvoering 
worden betrokken. Dit zal onder andere voor het onderdeel ‘Industrie’ van toepassing zijn. 

3.4 Schone Lucht Akkoord 

Op 1 september 2020 heeft GS besloten om het Schone Lucht Akkoord (SLA) te ondertekenen. De 

doelstelling van het SLA is een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 door schonere lucht 

(fijnstof PM10 en stikstofdioxide NO2) ten opzichte van 2016 in Nederland. Het ministerie I&W wil dit 

samen met de decentrale overheden bereiken. Door de ondertekening van het SLA onderschrijft GS 

de doelen van het SLA en worden de volgende verplichtingen aangegaan:  

• Uitvoeren maatregelen. Deze zijn opgenomen in het Luchtkwaliteitsplan provincie Fryslân 2020 en 
komen grotendeels overeen met de maatregelen uit het Klimaatakkoord en het Bestuursakkoord; 

• Deelnemen aan de pilot Industrie 'Scherp vergunnen': onderzoeken hoe provincies ondergrenzen 
van de BBT in het beleid kunnen opnemen, zodat omgevingsdiensten scherp kunnen vergunnen 
aan met name de industrie;  

• Binnen de pilot Industrie zijn plannen om emissies vanuit de industrie intensiever te monitoren. Als 
dit gaat starten is extra inzet vanuit de FUMO en de ODG nodig;  

• Jaarlijks monitoren van de voortgang van de maatregelen (invullen aangeleverd Excelformat), 
waarbij twee- of driejaarlijks de gezondheidsindicator door het RIVM wordt doorgerekend. 
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Deelname aan voornoemde pilot en monitoring van de maatregelen wordt samen met de FUMO 

opgepakt. Hier zijn bij de FUMO 100 uur voor gereserveerd. In het Werkprogramma Brzo 2022 is het 

Schone Lucht Akkoord opgenomen als regionaal speerpunt. 

 

In Fryslân participeert op dit moment alleen de gemeente Ameland in het SLA. De provincies hebben 

aan de minister toegezegd participatie van gemeenten in het SLA te stimuleren. Dit verloopt via het 

VTH-overleg Fryslân. In het voorjaar 2022 wordt bekend of meer Friese gemeenten aansluiten bij het 

SLA. 

3.5 Uitvoeringsprogramma voor de basistaken 

Eind 2020 is het uniform VTH-beleid Basistaken Fryslân vastgesteld (zie paragraaf 2.5). Op basis 
daarvan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma (jaarprogramma) voor de basistaken opgesteld. 
Voor het jaar 2022 is voor het eerst een jaarprogramma opgesteld, gebaseerd op voornoemd beleid 
en het nieuwe sturings- en financieringsmodel. Dat jaarprogramma van de FUMO is de vervanger van 
het Fbup (Friesland breed uitvoeringsprogramma) dat in de afgelopen drie jaren de eerste aanzet gaf 
voor dit (verplichte) jaarprogramma op grond van het Besluit omgevingsrecht. Het jaarprogramma is 
als bijlage 7 bij dit uitvoeringsprogramma gevoegd.  

3.6 Vergunningverlening stikstofdepositie 

Van de 20 Natura 2000-gebieden (zie hoofdstuk 7 natuur) zijn er 11 gebieden als gevoelig voor 
depositie (neerslag) van stikstof vastgesteld. Om toch economische ontwikkelingen mogelijk te 
maken, zonder de omvang en kwaliteit van de natuurwaarden geweld aan te doen, is het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. Onder het PAS konden activiteiten waar stikstof bij 
vrijkomt, zoals veehouderijen, mestvergisting, (grotere) stookinstallaties en aanleg van wegen een 
vergunning op grond van de Wnb krijgen of diende een PAS-melding te worden gedaan.  
 
Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (hierna: RvS) dat het PAS in strijd is met Europese 
natuurwetgeving. In de uitspraak heeft de RvS aangegeven dat uit de passende beoordeling die ten 
grondslag ligt aan het PAS niet de vereiste zekerheid kan worden ontleend dat de huidige 
achtergronddepositie de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet zal aantasten. Veel 
projecten lagen en liggen stil in afwachting op meer duidelijkheid en toekomstperspectief. Op 1 
februari 2020 zijn de beleidsregels voor intern en extern salderen in werking getreden. Sindsdien zijn 
de beleidsregels reeds viermaal gewijzigd, o.a. voor de (toevoeging van het stikstofregistratiesysteem 
(SSRS) voor woningbouw en infraprojecten en de stikstofbank en ten gevolge van de Logtsebaan 
uitspraak. Door deze uitspraak is de vergunningplicht bij intern salderen komen te vervallen. 
Daarnaast heeft GS ingestemd met redeneerlijnen voor de vergunningverlening, waaronder voor het 
bemesten. Het stelsel van vergunningverlening blijft aan constante wijzigingen onderhevig wegens 
voortschrijdend inzicht (onder andere jurisprudentie) met als recent voorbeeld het invoeren van de 25 
km afstandsgrens. In 2021 is een groot aantal zaken afgehandeld middels het afgeven van een 
vergunning of positieve weigering voor zover dat binnen de huidige kaders mogelijk is. We 
verwachten dit in 2022 door te kunnen zetten. Dit is wel afhankelijk van de (juridische) ontwikkelingen 
op het gebied van stikstof en het aantal bezwaar- en beroepsprocedures.  

3.7 Bestuurlijke agenda IPO 

Eind 2019 is door het IPO een bestuurlijke agenda vastgesteld waarmee een prioriteitstelling in de 
doorontwikkeling van het VTH-stelsel tot 2023 is aangebracht. Als raamwerk is gekozen voor een 
‘gezonde en veilige leefomgeving’ met daarbinnen in eerste aanleg vijf programmalijnen voor 
maatschappelijke opgaven waar VTH een belangrijk rol kan spelen in de realisatie ervan:  
1. Gezondheid 
2. Circulaire economie en afval  
3. Klimaat en energie  
4. Omgevingsveiligheid  
5. VTH-stelsel 
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In een aantal programmalijnen participeert de provincie Fryslân actief. Het gaat om circulaire 
economie en afval, Omgevingsveiligheid en het VTH-stelsel.  

3.8 Rapport Commissie Van Aartsen “Om de leefomgeving” 

In opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) heeft de Commissie 
Van Aartsen in maart 2021 een rapport uitgebracht over het functioneren van het VTH-stelsel in 
Nederland. In dit rapport “Om de leefomgeving - omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” 
worden verschillende tekortkomingen gesignaleerd. De commissie komt in haar rapport met een 
tiental stevige aanbevelingen. 
Binnen het IPO en de VNG zijn inmiddels de standpunten ingenomen over het vervolg van deze 
aanbevelingen. De standpunten van zowel IPO als het VNG liggen voor een deel met elkaar in lijn, 
maar er zijn ook verschillen zichtbaar. Het is nog niet bekend wat de opstelling vanuit het Rijk zal zijn. 
De genoemde staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer een hoofdlijnennotitie toegezegd. De 
inhoud daarvan is nog niet bekend. Verwachting is dat in 2022 intensief gesproken zal worden over 
veranderingen in het VTH-stelsel die aangebracht zullen worden en hoe en wanneer deze vorm 
zullen krijgen. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: 

• De inbreng van taken van deelnemers in een Omgevingsdienst; 

• De financiering van omgevingsdiensten; 

• De inzet van strafrecht bij de aanpak van milieuovertredingen en milieucriminaliteit; 

• De positionering van boa’s en; 

• De adviesrol van omgevingsdiensten bij de totstandkoming van omgevingsplannen. 
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4 Programma Bedrijven 
 
Voor 544 bedrijven en 16 Brzo/RIE-4 bedrijven in Fryslân is GS het bevoegd gezag voor het verlenen 
van de omgevingsvergunningen en voor toezicht en handhaving op de naleving op de geldende 
voorschriften (zie bijlage 4 voor de Bedrijvenlijst). Dit betreft de VTH-taken op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze taken voert de provincie Wabo-breed uit. Dat wil 
zeggen naast milieu, beoordeelt de provincie ook de zogeheten Briks-taken (bouwen, brandveiligheid, 
reclame, inritten, slopen en kappen) bij deze bedrijven (zie paragraaf 4.2).  
 
Toezicht 
Vanaf 2022 werkt de FUMO volgens het nieuwe VTH-beleid voor de basistaken. Voor het toezicht op 
de provinciale bedrijven wil dat zeggen dat de FUMO werkt met kengetallen en dat er een risicomodel 
wordt gebruikt dat aangeeft welke bedrijven een groter risico met zich mee brengen en bij welke 
bedrijven het risico beperkter is. Bij de bedrijven met een beperkter risico wordt ten minste één 
reguliere controle per jaar uitgevoerd. Bij bedrijven met een groter risico zijn dat er tenminste twee op 
jaarbasis.  
 
De beschikbare uren voor toezicht worden ingezet bij die bedrijven waar dat het meest nodig is. Dit 
wordt bepaald aan de hand van het risicomodel, maar ook op basis van ervaringen uit het verleden. 
De afdeling toezicht en handhaving van de FUMO voert de controles uit en signaleert 
probleemgevallen waar vervolgens op wordt geacteerd.  
 
Vergunningverlening 
We verwachten een toename van aanvragen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. De aanvragen voor vergunningen behandelt de FUMO. Naast de reguliere 
vergunningverlening vindt ook het project ZZS plaats en het project net-niet BRZO. Ook blijven we 
vergunningen actualiseren als dat nodig is.  
 
Brzo+ 
GS is ook het bevoegd gezag voor 16 majeure risico bedrijven die onder het Besluit risico zware 
ongevallen (Brzo) vallen. Daarvan zijn er 14 Brzo-bedrijven en 2 die onder de Richtlijn Industriële 
Emissies vallen (Rie-4). Het exacte aantal bedrijven kan variëren door een onderzoek dat momenteel 
loopt naar bedrijven waarvan gedacht werd dat zij net buiten de begrenzing van de Brzo vallen. Door 
aanpassingen in wet- en regelgeving of door een gewijzigde bedrijfsvoering bij deze bedrijven komt 
het voor dat de status veranderd. Zie hiervoor de Brzo/RIE-4-bedrijven zoals opgenomen in bijlage 4. 
Het werkprogramma Brzo Noord voor 2022 wordt separaat door de ODG opgesteld. Die dit werk voor 
de drie noordelijke provincies uitvoeren. Het werkprogramma Brzo Noord 2022 is opgenomen in 
bijlage 5. 
 
Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob) 
Bij de bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is, wordt bij de uitvoering van de VTH-taken 
ook het Bibob-beleid5 betrokken. In voorkomende gevallen kan een onderzoek worden uitgevoerd 
naar de integriteit van het bedrijf en naar de bij het bedrijf betrokken personen. Dit om misbruik van 
de vergunning te voorkomen. Bij twijfel schakelen wij het Landelijk Bureau Bibob in, die de integriteit 
nader onderzoekt. Daarna volgt een bestuurlijk advies. De coördinatie van het Bibob-beleid ligt bij de 
provincie. ODG levert de informatie aan over de majeure risico-bedrijven (zie paragraaf 4.3), de 
FUMO doet dat voor de andere provinciale bedrijven. Voor 2022 zijn hier 800 uren voor gereserveerd. 
Meer dan in voorgaande jaren omdat het meer en intensieve(re) trajecten zijn die hun aandacht 
vragen. De verwachting is dat de trend van een stijgende urenbesteding in 2022 zal worden 
gecontinueerd.   
 

 
4 Het exacte aantal bedrijven fluctueert gedurende het jaar. 
5 Op 16 mei 2017 is het Bibob-beleid vastgesteld door GS van provincie Fryslân (gepubliceerd op 24 mei 2017). Dit beleid is 
gebaseerd op de Wet Bibob. 
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Cross Compliance 
De basis en doelen van Cross Compliance controles zijn vastgelegd in het Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat is gericht op het duurzaam produceren van voedsel 
van een hoge kwaliteit. De Cross Compliance regelgeving houdt in dat agrarische bedrijven aan 
Europese richtlijnen moeten voldoen om aanmerking te komen voor subsidiegelden. Voorbeelden van 
Europese richtlijnen zijn: de vogel- en habitatrichtlijn en de nitraat- en grondwaterrichtlijn. Agrarische 
bedrijven kunnen middels subsidies een vorm van inkomensondersteuning ontvangen. Voorwaarde is 
echter wel dat voldaan wordt aan de voorwaarden die bij deze richtlijnen horen. Mocht uit de Cross 
Compliance blijken dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden dan kan de subsidie verminderd 
worden of kan er zelfs een terugbetalingsregeling worden afgedwongen. De NVWA coördineert dit 
toezicht en werkt hierin samen met de provincie Fryslân. De FUMO voert het toezicht voor de 
provincie uit. Voor de uitvoering van deze taak is 350 uur beschikbaar. 
 
Risicoanalyse en prioriteiten 
Jaarlijks wordt een risicomodel doorlopen en op basis hiervan worden de toezichtplannen 
geactualiseerd. Aan de hand van de ervaringen tijdens het toezichtbezoek worden de verschillende 
aspecten in het risicomodel en de onderwerpen in het toezichtplan aangepast. De risico’s 
voortkomend uit het risicomodel worden ook opgenomen in het toezichtplan. Afhankelijk van de 
scores in de risicoanalyse en het toezichtplan wordt er risicogericht toezicht gehouden.  
 

4.1 Wabo-bedrijven 

4.1.1 Achtergrond  

Bij 54 bedrijven voert de FUMO de VTH-taken voor GS uit. De planning voor deze bedrijven van de 
Wabo milieutaken zijn in deze en de volgende paragraaf uiteengezet. 
 
 

4.1.2 Vergunningverlening Wabo milieu niet-majeure risico bedrijven 

De start van het vergunningverleningsproces kan voortkomen uit:  

• Nieuwbouw- of uitbreidingsplannen van een bedrijf (oprichting, veranderings- of 
revisievergunning); 

• De constatering van toezicht dat er veranderingen bij een bedrijf zijn waarvoor nog geen 
vergunningaanvraag of melding is ingediend (veranderings- of revisievergunning, melding 
Activiteitenbesluit); 

• Een toetsing van het vergunning dossier aan nieuwe regels en richtlijnen (ambtshalve 
wijziging of revisievergunning). 

 
Het eerstgenoemd type vergunningaanvraag soort komt het meeste voor. Een bedrijf legt haar 
plannen voor in een vooroverleg. Samen met de FUMO wordt gekeken welk soort vergunningen en/of 
meldingen nodig zijn. Daarna dient het bedrijf een conceptaanvraag en/of -melding in. Vervolgens 
kijkt de FUMO of alle stukken aanwezig zodat er een goede beoordeling van de aanvraag of de 
melding kan worden gedaan. Daarna wordt getoetst of deze stukken voldoen aan de actuele wet- en 
regelgeving en of er een m.e.r.-beoordeling of een Bibob-toets nodig is. Waar nodig wordt de 
aanvraag afgestemd met andere overheden, zoals het Wetterskip Fryslân en de Brandweer Fryslân. 
 

Omgevingswet 
De vergunningplicht voor de WABO bedrijven (WABO) wordt onderdeel 
van de Omgevingswet (zie art. 4.20 OW en 5.2 lid 4). Alle 
vergunningen (bouw, milieu etc.) worden omgevingsvergunningen 
onder de Omgevingswet. 
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Vervolgens dient een bedrijf de definitieve aanvraag of melding in. Er volgt opnieuw een beoordeling 
van de stukken en afstemming met adviserende partijen. Bevatten de stukken voldoende informatie 
dan stelt de FUMO het besluit op, anders wordt eerst nog een keer om aanvulling van de aanvraag 
en/of melding gevraagd. Na kennisgeving van het (ontwerp-)besluit kunnen belanghebbenden 
zienswijzen, bezwaar of beroep instellen. Vanaf ontvangst van de aanvraag gaat de wettelijke 
beslistermijn van 8 of 26 weken in. Deze termijnen mogen eenmaal worden verlengd met zes weken 
en mogen daarnaast worden opgeschort als blijkt dat er aanvullingen op de aanvraag nodig zijn. 
 
Termijnoverschrijdingen bij uitgebreide vergunningprocedures komen voor en hebben dan meestal te 
maken met de complexiteit van de procedure, de kwaliteit van de aanvraag en eventueel ingebrachte 
zienswijzen. In die gevallen treedt de FUMO met het bedrijf in overleg om te komen tot een verlenging 
van de termijn. 

4.1.2.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

Het toetsen van vergunning dossiers aan actuele wet- en regelgeving kan projectmatig worden 
opgepakt. In 2022 worden zullen een aantal eerder opgestarte projecten worden afgerond. Het gaat 
hierbij om: 

• Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)6: in 2019 is samen met de provincies Groningen en 

Drenthe een plan van aanpak ZZS gemaakt voor alle provinciale bedrijven. 

Vergunningendossiers zijn gescreend op de aanwezigheid van ZZS. In 2021 is gewerkt aan 

het in overeenstemming brengen van de vergunningvoorschriften met de eisen voor ZZS en 

toezicht op de minimalisatieverplichting, de 5-jaarlijkse onderzoekplicht uit het 

Activiteitenbesluit. De ZZS-specialisten van de FUMO en de ODG hebben geregeld 

afstemmingsoverleg over de voortgang van dit project; 

• Voor de provinciale afvalbedrijven wordt aangesloten bij het landelijke traject en in afwachting 

zijn van verduidelijkte en aangepaste regelgeving; 

• Bij 4 bedrijven loopt een handhavingstraject bij de FUMO voor het aanleveren van de juiste 

informatie. Dit proces loopt door in 2022; 

• Het project minimalisatie ZZS bij toezicht FUMO zal aan het eind van 2021 niet worden 

afgerond en nog wel enige doorloop zal hebben in 2022; 

• Energie 6: in 2019 en 2020 is voor alle vergunningen nagegaan hoe energie in de 

milieuvergunningen en het toezicht is meegenomen en welke vergunningen op dit punt 

actualisatie behoeven. In 2021 heeft aanpassing van de vergunningen plaats gevonden, hetzij 

via een ambtshalve aanpassing hetzij via een revisievergunningtraject. Het project is 

grotendeels afgerond in 2021, maar gedurende het project is gebleken dat er in 2022 

aanvullend nog maximaal 7 actualisaties nodig zijn; 

• Actualisatieplan: aan de hand van het vergunningenoverzicht is een actualisatieplan 

opgesteld. Daarbij is voor elk bedrijf, naast de deelactualisaties rond ZZS en energie, in beeld 

gebracht welke acties verder nodig zijn om de vergunning in lijn te brengen met de actuele 

regelgeving. In de meeste gevallen is een revisievergunning het aangewezen instrument. De 

benodigde actualisatie-acties worden uitgevoerd in de periode van 2021 tot en met 2024; 

• Voorbereiden op Omgevingswet 6 / actualisatieplan aanpassen: De Omgevingswet heeft tot 

gevolg dat algemene regels gaan gelden daar waar nu nog vergunningplicht is, of dat 

bepaalde vergunningvoorschriften opgenomen moeten worden in de vergunningen. Tevens 

komt er een nieuw instrument, de ‘ambtshalve revisie’, en verdwijnt het instrument van de 

Omgevingsbeperkte Milieutoets (OBM). Zodra de regels vast komen te staan, dient 

geïnventariseerd te worden wat hiervan de gevolgen zijn en dient het Actualisatieplan hierop 

 
6 Zie regionale speerpunten in het Werkprogramma Brzo 2022 (bijlage 5). 



   
 

Programma VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2022 23 

aangepast te worden. Daarnaast moet worden nagegaan voor welke provinciale inrichtingen 

er ook Waterwetvergunningen zijn verleend en in hoeverre die nog actueel zijn (een 

vergunning kan worden ingetrokken als de vergunning van een samenhangende 

wateractiviteit is ingetrokken en deze Waterwetvergunning destijds gecoördineerd is 

verleend); 

• Actualisatie BREF afval: Voor de IPPC-afvalbedrijven wordt getoetst of ze aan de nieuwe 

BREF (2018) voldoen. Ook worden de vergunningen, waar nodig, aangepast aan deze BREF. 

Het project moet voor 1 juli 2022 gereed zijn (dan is de vierjaarstermijn voorbij).  

 
Verder wordt een actueel vergunningenoverzicht voor de bedrijven bijgehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
De jaarplanning voor vergunningverlening Wabo milieu is opgenomen in de onderstaande tabel. Deze 
tabel geeft informatie over: 

- De te verwachten inzet is op de voornoemde projecten en overige werkzaamheden; 
- Het aantal te verwachten aanvragen en meldingen;  
- De termijnen van afhandeling. 

4.1.2.2 Producten en beschikbare uren 

 
Verwacht werkaanbod op basis van voorgaande jaren  

Wet/ 
Regeling 

Soort procedure (Wettelijke) 
termijn van 
afhandeling 

Verwacht 
aantal 
besluiten  

Percentage binnen 
afgesproken termijn 
afgehandeld 
 

Wet 
Algemene 
Bepalingen 
Omgevings-
recht 

Projecten 
- ZZS: volgende landelijke 

ontwikkelingen bij 

afvalbedrijven 

Aanpassing Bref 
afvalbehandeling 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
38 

 

 Reguliere procedure7 
- milieuneutraal** 
- Goedkeuringsbesluit (naweeën 

van LAP3 houdt in dat er nog 
een aantal 
goedkeuringsbesluiten 
genomen moeten worden) 

- Melding en maatwerk 
Activiteitenbesluit 
 

- mer beoordelingsbesluiten 
 

 
8 wkn 
8 wkn 
 
 
 
 
8 wkn 
 
6 wkn 
 

 
15  
10  
 
 
 
 
10 
 
2 
8 
 
 

95% 
 
 
 

 
7 Incl. vooroverleg en excl. extra uren als gevolg van afwijkende procedures bv bij politiek bestuurlijke gevoeligheid. 

Omgevingswet 
Door de komst van de Omgevingswet kunnen voor “milieuvergunningen” 
vanaf dat moment leges geheven worden.  Hiervoor dient de 
legesverordening te worden aangepast.  



   
 

Programma VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2022 24 

Wet/ 
Regeling 

Soort procedure (Wettelijke) 
termijn van 
afhandeling 

Verwacht 
aantal 
besluiten  

Percentage binnen 
afgesproken termijn 
afgehandeld 
 

 Uitgebreide procedure 

• verandering  

• vooroverleg verandering 

• oprichting/revisie  

• vooroverleg oprichting/revisie  

• gedoogbeschikking incl. 
vooroverleg 

6 mnd  
9 
5 
13 
13 
0 

90% 

Wet Bibob Bibob-toets bij 
vergunningaanvraag 

nvt 4  

 
In totaal is voor vergunningverlening Wabo naar verwachting 11.818 uur nodig (inclusief 520 uren 
Midoffice). De uren voor Bibob-toetsen in 2022 worden ingeschat op 800 uur. 
  

4.1.3 Toezicht en handhaving  

Dit taakveld omvat preventieve en repressieve inspecties, schrijven van brieven, vooraankondigingen, 
lasten onder dwangsom en (spoedeisende) bestuursdwang, beoordelen van rapportages etc. Naast 
de bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingsmogelijkheden vallen hier ook de strafrechtelijke 
handhavingsacties onder (proces-verbaal, bestuurlijke strafbeschikking e.d.), evenals 
werkzaamheden rond het verbeuren en innen van dwangsommen. Bij toepassing van de bestuurs- 
dan wel strafrechtelijke mogelijkheden wordt de Landelijke Handhavingsstrategie toegepast.  
 
Voor de provinciale IPPC-bedrijven zijn specifieke, op Europese regelgeving gebaseerde, 
kwaliteitseisen van toepassing. Om hieraan te voldoen, stellen we voor ieder IPPC-bedrijf een 
risicoanalyse en toezichtplan op. 

4.1.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

Vanaf 2022 wordt gewerkt met het nieuwe voor Fryslân vastgestelde VTH-beleid en de nieuwe 
financieringssystematiek van de FUMO. Dit betekent dat er een risico-inschaling plaatsvindt volgens 
dit beleid en de daarbij behorende kengetallen. Voor een provinciale IPPC-inrichting is dit kengetal 25 
uur voor een reguliere controle. Een risicoanalyse bepaalt welke bedrijven een hoog, gemiddeld of 
laag risico voor de leefomgeving hebben. Afhankelijk van de uitkomst van deze analyse wordt de 
controlefrequentie bepaald. 
Voor een aantal provinciale bedrijven zal gelden dat niet voldoende toezicht kan worden uitgevoerd 
binnen het bestaande kengetal.  Voor deze bedrijven zijn maatwerkuren beschikbaar gesteld. Deze 
maatwerkuren dragen ertoe bij dat uiteindelijk de door de provincie gewenste kwaliteit gerealiseerd 
wordt. Daarnaast zijn er ook uren beschikbaar voor andersoortige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld 
dwangsomcontroles en mogelijk daaruit voorvloeiende bezwaar- en beroepsprocedures.  
 
Naast de reguliere controles die plaatsvinden op basis van de risicoanalyse vinden er ook e-Mjv8 
aspectcontroles en controles plaats bij bedrijven die net buiten de begrenzing van het BRZO lijken te 
vallen. Werken volgens het nieuwe VTH-beleid zal aanvankelijk nog wat gewenning vragen. Initieel 
zal het extra tijd vragen om de juiste randvoorwaarden te creëren maar uiteindelijk zal het leiden tot 
een strakkere "planning en control cyclus". 
 
Ieder jaar worden de toezichtplannen van alle provinciale inrichtingen geactualiseerd. Deze worden 
ter kennisgeving en voor afstemming aan de provincie gestuurd. In het individuele toezichtplan zijn 
ook de totaal aantal te verwachten uren per bedrijf opgenomen. Dit aantal is gebaseerd op 
ervaringscijfers van voorgaande jaren. Per bedrijf wordt dus programmatisch gewerkt. Het uit te 

 
8 Het e-MJV is een beveiligde webapplicatie waarmee bedrijven hun (industriële) emissies opstellen en indienen.  
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voeren toezicht vindt dus plaats op basis van de risicoanalyse en het voor het bedrijf geldende 
toezichtplan.  
 
Na het verlenen van iedere vergunning wordt een integrale opleveringscontrole uitgevoerd om 
duidelijkheid te krijgen over de naleving van de geldende vergunning(voorschriften) en andere wet- en 
regelgeving. Aan de hand van deze controle wordt de vergunning ‘opgeleverd’ van 
vergunningverlening naar toezicht. Te verwachten opleveringscontrole zijn in de toezichtplannen 
opgenomen.  

Brandveiligheid 
De FUMO gaat in samenwerking met de veiligheidsregio Fryslân in 2022 beginnen met het uitvoeren 
van brandveiligheidscontroles. In 2021 zijn daar de benodigde voorbereidingen voor getroffen. In dit 
project worden alle provinciale bedrijven gecontroleerd op het brandveiligheidsaspect. De bedrijven 
die zijn ingedeeld in risicoklasse 1, 2 of 3. Voor klasse 3 geldt er laag verwacht risico voor de andere 
2 klassen successievelijk een steeds hoger verwacht risico. De risicoklasse 1 en 2 zitten bezoekt de 
Veiligheidsregio. De bedrijven in risicoklasse 3 bezoekt een milieutoezichthouder en een 
bouwtoezichthouder van de FUMO voor een gecombineerde milieu- en brandveiligheidscontrole. 

  
 

Financiële beoordeling afvalbedrijven 
Voor het project afvalbedrijven en financiële risico’s heeft in 2019 een nulmeting plaatsgevonden. Aan 
de hand van jaarverslagen die vanaf 2016 zijn ingediend wordt, in overleg met financiële specialisten 
van de provincie, de financiële draagkracht van de afvalbedrijven beoordeeld. Eventuele financiële 
risico’s worden vertaald naar de provinciale begroting in de paragraaf weerstandsvermogen.  

4.1.3.2 Producten en beschikbare uren 

Met behulp van de risico-analyses en toezichtsplannen is ingeschat dat voor controles van alle 
bedrijven 10.016 uur nodig is (inclusief 410 uren Midoffice). Eerder werd er op een minder grote 
capaciteitsbehoefte gerekend. Om deze reden zijn 2000 uren zijn overgeheveld vanuit de bij 
vergunningverlening beschikbare capaciteit.  
 
Onder deze ureninzet voor het toezicht vallen: 

• Reguliere controles; 

• Hercontroles; 

• Opleveringscontroles; 

• Administratief toezicht; 

• Toezicht op indirecte lozingen; 

• Brandveiligheidscontroles; 

• Bezoeken naar aanleiding van klachten; 

• Bezoeken naar aanleiding ongewone voorvallen.  

  

Omgevingswet 
Na inwerkingtreding van de OW is de verdeling van brandveiligheidsvoorschriften als volgt: 
• Brandveiligheid gevaarlijke stoffen (ADR/GHS) in vergunning Milieu; 

• Overige brandveiligheid Besluit bouwwerken leefomgeving (wat Bouwbesluit 2012 was 

op basis van de Woningwet). 
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Het gaat daarbij om de navolgende aantallen controles: 
 

Onderwerp Strategie toezicht Output IPPC 

Reguliere milieucontroles Risicomodel 60 

Hercontroles  25 

Aspectcontroles Risicomodel 27 

Controles handhavingsbesluit  25 

Controles brandveiligheid Risicomodel brandweer 15 

Cross Compliance  20 

 
Milieumetingen, illegale activiteiten 
Het toezicht houdt ook in dat waar nodig milieumetingen worden verricht (bijvoorbeeld bij geluid- en 
geurhinder). Ook wordt toezicht gehouden op illegale activiteiten. Dat zijn activiteiten waarvoor een 
vereiste vergunning ontbreekt, geen melding is gedaan en/of waar de verantwoordelijke zich niet aan 
de algemene regels houdt. Illegale activiteiten hebben hoge prioriteit. Hier wordt op gecontroleerd als 
de toezichthouder ‘in het veld’ is en aan de hand van binnengekomen klachten. Met de inzet van het 
droneteam en een gasdetectiecamera zijn we beter in staat illegale situaties op te sporen. 
Klachtenafhandeling hoort bij toezicht en handhaving (zie ook paragraaf 10.2). 
 
Cross Compliance 
De NVWA wijst bedrijven aan die de FUMO controleert. De selectie vindt plaats op basis van de 1% 
regeling, waarbij in Fryslân jaarlijks ongeveer 20 bedrijven gecontroleerd worden. Deze controle wordt 
uitgevoerd conform de werkinstructie “Cross Compliance” en de werkinstructies zoals deze voor 
provincies d.d. 6 juni 2016 zijn opgesteld door het IPO en het Ministerie EZ.  
De FUMO controleert en rapporteert over specifieke randvoorwaarden die van toepassing zijn voor de 
algemene inkomenssteun en/of plattelandsontwikkelingssubsidie van de Europese Unie. De Cross 
Compliance controles worden uitgevoerd door de agrarische toezichthouders FUMO. Voor cross 
compliance is 350 uur beschikbaar. Deze uren worden gefinancierd vanuit het Programma Natuur, 
maar feitelijk worden de controles gedaan door Toezichthouders Milieu met een agrarische 
specialisatie. 
 
Wabo-controles bij gesloten stortplaatsen  
Binnen Fryslân zijn een aantal reeds gesloten stortplaatsen. Zolang deze stortplaatsen niet zijn 
overgedragen naar het nazorgfonds, dient hier jaarlijks een Wabo-controle te worden uitgevoerd. Het 
gaat om 6 stortplaatsen (De Wierde, Drachtstervaart, Polderhoofdkanaal, Grietmansrak, Kromme Ee 
en Trijehûs). Daarnaast vallen ook 2 bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag, die boven op de 
stortplaats Skinkeskans zijn gebouwd (energiecampus en het energiekenniscentrum). 
Voor deze controles is in totaal 250 uur beschikbaar. Ook voor deze locaties is een risicoanalyse 
gedaan en een toezichtplan opgesteld. 
 

4.2 BRIKS 

4.2.1 Achtergrond 

Op grond van de Wabo zijn GS bij de provinciale inrichtingen ook bevoegd voor de 
vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen 
en Slopen, de zogenaamde BRIKS taken. De uitvoering van deze taken ligt bij de FUMO. De 
urenbesteding voor BRIKS-taken wordt separaat gemonitord en per kwartaal gefactureerd. 

4.2.2 Vergunningverlening 

Bij de inrichtingen is sprake van Wabo-brede bevoegdheid van GS. Deze werkzaamheden zijn 
vraaggestuurd. De toetsing van omgevingsaanvragen voorde activiteit bouw vindt risico gestuurd 



   
 

Programma VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2022 27 

plaats (d.w.z. geen toetsing op alle eisen Bouwbesluit). Het aantal beschikkingen en meldingen voor 
IPPC-bedrijven BRIKS is opgenomen in de onderstaande tabel. Voor de BRIKS vergunningen is de 
Bibob-toets niet van toepassing. Mocht de Omgevingswet in werking treden dan zullen er zes IPPC 
over gaan naar de gemeente Heerenveen en zal er dus een substantiële afname zijn van het aantal 
voor Briks-taken benodigde uren. 
 

4.2.2.1 Producten en beschikbare uren 

De verwachte aantallen voor IPPC zijn gebaseerd op ervaringen van afgelopen jaren.  
 

Wet/regeling Soort procedure (Wettelijke) 
afhandelings-
norm 

Output 
IPPC 

Outcome:  
Percentage 
op tijd 
afgehandeld 

Vergunningverlening 
bouw en gebruik 

Reguliere 
procedure  

8 wkn 40 100% 

Melding sloop/asbest Art. 1.26 
Bouwbesluit 

4 wkn  5 100% 

4.2.3 Toezicht en handhaving 

4.2.3.1 Producten en beschikbare uren 

Onderwerp Strategie 
 toezicht 

Output IPPC Outcome 
(naleef-niveau in %) 

Toezicht bouw en gebruik Risicogericht 40 controles 95% 
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5 Programma Bodem 

5.1 Wet Bodembescherming (Wbb) 

5.1.1 Achtergrond 

GS is het bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet bodembescherming (Wbb). Zo beoordelen 
gedeputeerde staten meldingen van ongewone voorvallen en meldingen om de bodem te saneren. 
Daarnaast moet zij beschikkingen nemen over de ernst van een geval van verontreiniging, de 
spoedeisendheid om die verontreiniging te saneren, het saneringsplan en tenslotte over het 
evaluatieverslag en zo nodig nazorgplan. Op het voorgaande dient toezicht te worden gehouden en 
waar nodig te worden gehandhaafd. De invloed hiervan op de taakverdeling tussen provincie en 
gemeente (aantallen) is overigens marginaal. Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wbb 
wordt uitgevoerd door de FUMO. 
 
Risicoanalyse en prioriteiten 
In 2022 zal een nieuwe risicoanalyse voor bodem worden opgesteld (gecombineerd met de 
implementatie van de Omgevingswet). Voor de planning van 2022 worden de prioriteiten pragmatisch 
bepaald op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Vergunningverlening 

Saneringen waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, worden uitgevoerd volgens de wettelijke 
normen. Namens GS verleent de FUMO de beschikkingen “ernst en spoedeisendheid”, saneringsplan 
of een combinatie hiervan, inclusief eventuele beheers- en/of tijdelijke beveiligingsmaatregelen. 
Verder worden meldingen in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen en meldingen voor  
grondwateronttrekkingen nabij grondwaterverontreiniging (art. 28 lid 3 Wbb) af. Ook worden 
meldingen afwijking op saneringsplan (art. 39 lid 4 Wbb) afgehandeld. Voorts zorgt zij voor kadastrale 
registratie van bodembesluiten in het kader van de Wkpb en de registratie in het 
bodeminformatiesysteem (NAZCA-i) en daarmee op www.bodemloket.nl. In het NAZCA registreert de 
FUMO ook de WKO-gegevens. Verder wordt desgevraagd bodeminformatie verstrekt. 
 
Daarnaast handelt de FUMO meldingen door gemeenten (art. 41 Wbb) en meldingen van ongewone 
voorvallen Wbb af en beoordeelt bodemonderzoeken op verzoek van derden, bijvoorbeeld de 
bodemtoets bij (voor-)ontwerpen bestemmingsplannen. In veel gevallen wordt voorafgaand aan een 
(mogelijke) melding, op aanvraag, vooroverleg gevoerd met de melder. 
 
Daarnaast adviseert en ondersteunt de FUMO de provincie over allerlei bodem-gerelateerde 
onderwerpen, zoals advisering over de saneringsaanpak zorgplichtgevallen (art. 13 Wbb); advisering 

Omgevingswet 
De Wbb gaat op in de Omgevingswet als onderdeel van de fysieke leefomgeving zoals 
beschreven in artikel 1.2 lid 2 OW. Daarmee verschuiven een aantal bevoegdheden van de 
provincie naar de gemeenten. Een aantal bevoegdheden blijven bij de provincie (zoals complexe 
bedrijven, overgangsrecht). Wat betreft grondwatersaneringen, heeft de provincie onder de 
Omgevingswet in het licht van de Kaderrichtlijn water en de Grondwaterrichtlijn een belangrijke 
regisserende en coördinerende rol. Ook inhoudelijk verandert er het nodige: van beschikkingen en 
beoordeling meldingen onder de Wbb naar een meldingsplicht voor drie milieubelastende 
activiteiten onder de Omgevingswet. Het project “Warme Overdracht”, wat momenteel loopt, 
voorziet in de overdracht van informatie met betrekking tot de (potentieel) ernstige gevallen van 
bodemverontreiniging aan de gemeenten. De afdeling specialistisch advies van de FUMO voert de 
regie over dit project. Aandachtspunt is een juiste overdracht van provinciale bodemdossiers in 
relatie tot de Archiefwet. 
 

http://www.bodemloket.nl/
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in het algemeen inzake bodemverontreiniging; deelname aan kwaliteitsborging bodemtaken; 
deelname aan POKB (Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer); afstemming met 
grootsaneerders (SBNS, Bosatex, Bodembeheer Nederland); vertegenwoordiging provincie in 
technische werkgroep stortplaats Ouwsterhaule; deelname aan IPO werkgroep (PBBS) en ambtelijk 
Koepeloverleg Bodem in de Omgevingswet (I&M, IPO, VNG en Unie van Waterschappen).  

5.1.2.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

Standaard werkwijze is dat het uitvoeren van kwalitatief goed onderzoek gestimuleerd wordt door het 
beschikbaar stellen van de informatie uit het bodeminformatiesysteem aan adviesbureaus. Hiermee 
kunnen ze inzicht krijgen in de historie van een locatie en de al uitgevoerde onderzoeken. Eventueel 
vindt vooroverleg plaats met het adviesbureau. Recente ontwikkeling hierin is dat onderzoek dat 
(doelbewust) slecht uitgevoerd is, zo nodig wordt gemeld aan de inspectie IL&T (bodemsignaal).  

5.1.2.2 Producten en beschikbare uren 

Voor 2022 worden op basis van het werkaanbod van de afgelopen jaren de volgende aantallen 
producten verwacht. Daarvoor zijn 4023 uren beschikbaar (inclusief 523 uren Midoffice). 
 

Besluiten  

Wet/regeling Soort procedure (Wettelijke) 
afhandelingsnorm 

Verwacht 
aantal  

Outcome:  
Percentage op 
tijd afgehandeld 

Wbb Beschikking ernst en 
spoedeisendheid, 
saneringsplan of 
combinatie hiervan 

15 wkn 15 100% 
(saneringsplan) 
 
95% (overig) 

Wbb Beoordeling melding 
besluit Uniforme 
Saneringen 

5 wkn  100 95% 

Wbb Overige meldingen 
Wbb (art. 28 lid 3 en 
art. 41). 

6 wkn 8 95% 

 

5.1.3 Toezicht en handhaving 

Het doel van deze taak is het beperken en het zoveel mogelijk ongedaan maken van ernstige 
verontreinigingen in de bodem. In voorkomende gevallen wordt bij beschikking de ernst van 
bodemverontreinigingen en de spoedeisendheid daarvan op basis van de artikelen 29 en 37 Wbb 
bepaald. De FUMO voert het toezicht uit. Het toezicht is gericht op bodemsaneringen en illegale 
activiteiten. Daarvoor wordt fysiek toezicht gehouden en administratief toezicht op 
evaluatiebeschikkingen, nazorg locaties en monitoringslocaties. Ook wordt toezicht gehouden op 
grond van het Besluit bodemkwaliteit binnen de provinciale inrichtingen, bijvoorbeeld voor 
grondverzet en het toepassen van grondstromen van en naar elders.  

5.1.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

In 2022 wordt verder gewerkt aan de volgende prioriteiten:  
 

• Calamiteiten buiten inrichtingen → dit betreft bijvoorbeeld ongevallen op de weg waarbij olie of 
brandstof vrijkomt. Voor calamiteiten op provinciale wegen is de provincie Fryslân lid van de 
Stichting Incidentmanagement Nederland en heeft zij een bereikbaarheidsregeling. In het 
geval van een calamiteit waarbij bodem- of waterverontreiniging ontstaat, wordt dit in overleg 
met de bevoegde instanties opgelost. Grootschalige incidenten worden opgeschaald via het 
milieu-alarmnummer. Hoe gemeenten omgaan met calamiteiten op gemeentelijke wegen is 
niet altijd duidelijk. In 2022 wordt hier actie op gezet (afspraken met provincie en benadering 
bedrijven die bij calamiteiten worden ingezet);  
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• “Pro forma” beschikkingen (dit is een formele verplichting dat er gesaneerd wordt) → 
inzichtelijk maken en afhandelen. Dit zijn controles om te beoordelen of is uitgevoerd wat is 
afgesproken, dat helpt de voorbereiding van de dossieroverdracht bij verschuiving bevoegd 
gezag per 1-7-2022; 

• Monitoringen → bij ‘monitoringen’ gaat het om de verplichte periodieke monitoring van 
restverontreiniging na uitgevoerde saneringen. Momenteel wordt er aan een lijst gewerkt 
zowel voor toezicht als voor de warme overdracht. Als de lijst klaar is zal er actie worden 
ondernomen bij de locaties waar dit nodig is. Nazorgbeschikkingen → overzicht maken van de 
nazorgbeschikkingen (ook in het kader van de warme overdracht en eventueel 
steekproefsgewijs controles uitvoeren). Als de lijst gereed is kan er een voorstel gedaan 
worden voor de nazorgcontroles uren.  

5.1.3.2 Producten en beschikbare uren 

Het aantal controles is afhankelijk van het aantal uitgevoerde saneringen en gebaseerd op ervaringen 
uit eerdere jaren. Vooral bij kleine saneringen (1 á 2 dagen) komen regelmatig overtredingen voor 
zoals graven zonder hekwerk, onvoldoende scheiding schone en vuile grond e.d. Uit ervaring van 
voorgaande jaren blijkt dat het stelselmatig en onaangekondigd toezicht houden op iedere sanering 
preventief werkt en dat daarmee, o.a. door voorlichting, overtredingen worden voorkomen. Veelal 
wordt de saneerder tijdens de start van de sanering door de toezichthouder bijgestuurd. Hierdoor 
worden (grotere) overtredingen voorkomen. In 2022 wordt deze toezichtstrategie voortgezet. In 
principe worden alle saneringen minimaal eenmaal bezocht en indien (planning technisch) 
noodzakelijk wordt gekozen op basis van risico’s (slecht presterende saneringsbedrijven). Daarnaast 
worden er ook in 2022 weer uren besteedt aan vrije veld controles.  
 

Onderwerp Strategie 
 toezicht 

Output  
(Aantal 
controles) 

Outcome  
(naleef-niveau in %) 

Toezicht bodem- 
saneringen  

Fysieke en  
administratieve 
controle 

90 saneringen 
100-120 controles 

>95 %9 
>95% saneringen 
gecontroleerd10 

Beoordeling 
evaluatieverslagen, BUS-
evaluaties, rapporten 
grondwatermonitoring en 
nazorg e.d. 

Administra- 
tieve controle 

Circa 90 90% op tijd 
afgehandeld  
(8 wk termijn op orde) 

Beoordeling nazorgplan 
bodemsanering 

Administratieve 
controle 

2 100% op tijd 
afgehandeld  
(6 mnd) 

Toezicht meldingen Bbk 
(toepassingen / 
grondverzet) 

Fysieke en  
administratieve 
controle 

<5 >95 %  

Monitoringen 
Pro forma beschikkingen 
Nazorgbeschikkingen 

Fysieke en  
administratieve 
controle 

50 controles 
50 controles 
overzicht maken 

 

 
Voor het reguliere toezicht Wet bodembescherming is 4873 uur beschikbaar (inclusief 523 uur 
Midoffice). Van dit totale aantal uren zijn er 750 uur beschikbaar voor de eerder genoemde 
prioriteiten: calamiteiten buiten stortplaatsen, "pro-forma" beschikkingen en monitoringen.  

 
9 Aantal saneringen, aantal gecontroleerd saneringen en aantal/soort overtredingen wordt in Excel bijgehouden door 
toezichthouder 
10 Soms planningstechnisch niet haalbaar 
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5.2 Ontgrondingen 

5.2.1 Achtergrond 

Op grond van de Ontgrondingenwet (Ow) is het verboden zonder vergunning te ontgronden. GS zijn 
het bevoegd gezag voor de vergunningverlening en daarmee ook voor toezicht en handhaving. Er is 
door PS een verordening vastgesteld waarin verschillende categorieën ontgrondingen zijn vrijgesteld 
van de vergunningsplicht. De FUMO is gemandateerd voor alle werkzaamheden ten aanzien van de 
Ontgrondingenwet. Ook vertegenwoordigt de FUMO de provincie in het IPO-vakberaad 
Ontgrondingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 Vergunningverlening 

Bij vergunningverlening op grond van de Ontgrondingenwet kunnen we een onderscheid maken 
tussen primaire en secundaire ontgrondingen. Primaire ontgrondingen hebben betrekking op het 
winnen van oppervlaktedelfstoffen voor de markt. Zo zijn er in Fryslân verschillende locaties waar 
zand wordt gewonnen voor de uitvoering van infrastructurele- en bouwwerken. Het voorzien in 
voldoende grondstoffen is een maatschappelijk belang. In voorkomende gevallen voert de FUMO-
overleg en stemt af met de betrokken beleidsafdeling van de provincie. Om zodoende gebruik te 
maken van de specifieke vakkennis bij de provincie op het gebied van hydrologie, ecologie en 
archeologie. 
 
Daarnaast worden vergunningen verleend voor de uitvoering van ontgrondingen die niet primair de 
winning van bodemmateriaal tot doel hebben, maar waarbij wel ingegrepen wordt in de bodem en 
waarbij bodemmateriaal vrijkomt. Dit zijn de secundaire ontgrondingen. Voorbeelden zijn 
ontgrondingen voor civieltechnische werken, waterstaatkundige werken, natuur- en 
landschapsontwikkeling, landbouwkundige verbeteringen en recreatie.  
 
Onder deze taak valt ook het vooroverleg, bijvoorbeeld over de vraag of de vergunning voor een 
voorgenomen activiteit is vereist of dat de activiteit onder de vrijstellingsbepalingen kan vallen. Bij een 
vrijstelling wordt ook gelet op de verplichtingen op het gebied van de milieueffectrapportage. Als er 
sprake is van een vrijstelling kan er sprake zijn van een meldingsplicht. Deze melding wordt 
beoordeeld. Het aantal meldingen wordt gemonitord door de FUMO. Voorafgaand aan de aanvraag 
om een vergunning vindt er praktisch altijd vooroverleg plaats. Dit zorgt ervoor dat een complete 
vergunningaanvraag wordt ingediend. Hiermee wordt voorkomen dat er tijdens de procedure 
termijnen worden overschreden.  

5.2.2.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

De indruk bestaat dat niet alle ontgrondingen worden aangevraagd. Daarom wordt door de FUMO in 
2022 ingezet op een actievere informatievoorziening en proactiever en frequenter contact zoeken met 
gemeenten, de provincie en het Wetterskip over de geldende vergunningverplichtingen.  
Door eerder in een traject gerichte informatie te verstrekken, willen we bereiken dat bij 
(grond)projecten en ruimtelijke ordening eerder gedacht wordt aan dit onderdeel. Dit kan voor 2022 

Omgevingswet 
De ontgrondingenwet gaat op in de Omgevingswet als onderdeel van de fysieke leefomgeving 
zoals beschreven in artikel 1.2 lid 2 OW. Bepaalde provinciale bevoegdheden verschuiven onder 
de Omgevingswet naar de gemeenten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde ontgrondingen 
van minder dan 100.000 m3. Wel geldt voor deze gevallen een verplichte advisering en 
instemming door GS (artikel 4.25 Ob) en hebben GS een mede-handhavingstaak.  
Een ontgrondingsactiviteit valt, ook onder de Omgevingswet, niet onder het basistakenpakket. 
Ook procedureel is sprake van veranderingen. Waar onder de Ontgrondingenwet in de meeste 
gevallen de uitgebreide procedure van 6 maanden wordt gevolgd, moet onder de Omgevingswet 
in principe de reguliere procedure van 8 weken worden toegepast (artikel 4:13 Awb).   
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betekenen dat het aantal ontgrondingsaanvragen gaat stijgen. Hierover wordt dan door de FUMO 
tijdig contact gezocht met de provincie. 
 
Bij de verlening van Waterwetvergunningen door het Wetterskip Fryslân kan het ook om projecten 
gaan waarbij een ontgrondingsvergunning nodig is. Door de nieuwe privacywetgeving (AVG) is het 
noodzakelijk om in de samenwerking tussen Wetterskip Fryslân en FUMO een andere werkwijze te 
ontwikkelen.  

5.2.2.2 Producten en beschikbare uren 

Verwacht werkaanbod op basis van voorgaande jaren 

Besluiten 

Wet/regeling Soort procedure (Wettelijke) 
afhandelingsnorm 

Verwacht 
aantal  

Outcome:  
Percentage 
op tijd 
afgehandeld 

Ontgrondingenwet Korte 16 wkn 17 100 % 

 Lange 6 mnd 10 100 % 

Meldingen Verordening  15  

Vrijstellingen Vooroverleg N.v.t. 20  

M.e.r.-
beoordelingsbesluiten 

Awb 6 wkn 27  

 
Voor vergunningverlening en specialistisch advies op de Ontgrondingenwet, vrijstellingen en m.e.r.- 
beoordelingen is 2363 uur beschikbaar (inclusief 163 uur Midoffice). Daarnaast verwachten we per 
jaar 140 uur nodig te hebben bij aanvragen waar het Wetterskip ook een waterwetvergunning moet 
afgeven.  

5.2.3 Toezicht en handhaving 

De FUMO verzorgt het toezicht en de handhaving bij ontgrondingen. Hierbij zijn zowel 
toezichthouders als buitengewoon opsporingsambtenaren betrokken. Er wordt ook hier risicogericht 
toezicht gehouden.  
 
Jaarlijks zijn er bij alle (primaire) zandwinningen een aantal contactmomenten. Dit kan een bezoek ter 
plaatse zijn, maar ook een (telefonisch) overleg. Deze contactmomenten zijn bedoeld om de vinger 
aan de pols te houden, informatie uit te wisselen, bewustwording bij de vergunninghouder te 
behouden en herkenbaar in het veld aanwezig te zijn (preventief). De zandwinningen waar feitelijk 
zand wordt gewonnen, worden wat vaker bezocht. Reden hiervoor is dat dan aspecten spelen met 
betrekking tot de uitvoering, de voortgang, problemen, keuringen, peilingen, maar ook eventueel om 
inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen van de vergunningen of het bestemmingsplannen. 
Aandachtspunt is het toepassen van puin dan wel het storten van puin in de oevers van de 
zandwinput. 
  
De (secundaire) ontgrondingen zullen, gelet op het eenmalige karakter van deze activiteiten, zo veel 
mogelijk gecontroleerd worden tijdens de werkzaamheden of vlak na de melding dat de 
ontgrondingen zijn afgerond. Gestreefd wordt naar controle van alle verleende vergunningen in het 
kader van de Ontrondingenverordening Friesland. 
 
Ook vrijstellingen worden zo mogelijk gecontroleerd, al is dat lastig omdat niet bekend is wanneer de 
ontgronding plaats vindt (vrije veld controle). Om deze reden lijkt het raadzaam alle vrijstellingen te 
melden bij de toezichthouders en van daaruit risicogestuurd te controleren. 

5.2.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

Het onderhouden van goed contact met de primaire ontgrondingsbedrijven blijft van belang om een 
goede naleving te bevorderen. Verder bestaat de indruk dat er meer aandacht nodig is voor controles 
in het veld om ontgrondingen die niet aangevraagd zijn en andere illegale situaties op te sporen. 
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Daarom is de aanpak in 2022 als volgt: 
 
Primaire locaties:  

- Gemiddeld zullen er 5 contactmomenten plaatsvinden per locatie; 
- Aandacht voor monitoring gewonnen hoeveelheden; 

Secundaire ontgrondingen:  
- Website verbeteren om meldgedrag secundaire ontgrondingen te verbeteren; 
- Streven naar minimaal 2 controles op verleende vergunning; 1 bij aanvang van de 

werkzaamheden en één bij het einde van de werkzaamheden; 
Vrije veld controles en proactief contact provincie en het Wetterskip: 

- In 2022 is er extra capaciteit voor vrije veld controles en illegale ontgrondingen; 
- In 2022 proactief contact provincie over provinciale projecten met ontgrondingen; 
- In 2022 proactief contact Wetterskip om de ontgrondingsverplichtingen bij aanleg van 

baggerdepots en andere grondwerken onder de aandacht te brengen/houden. 
 
Steekproefsgewijs toezicht op naleving subsidievoorwaarden poelen en dobben 
Ter uitvoering van het POP3 project ‘Herstel droge dooradering’ worden landeigenaren, met name 
boeren) door middel van een subsidie gestimuleerd poelen en dobben aan te leggen. De aanleg van 
deze poelen en dobben in het agrarisch gebied is, onder voorwaarden, vrijgesteld van de verplichting 
om een ontgrondingsvergunning aan te vragen. De FUMO is belast met het toezicht op de 
ontgrondingen die vallen onder de vrijstellingsbepalingen in de Ontgrondingenverordening. In het 
verlengde daarvan zal de FUMO ook toezien op de correcte aanleg van de vrijgestelde poelen in het 
kader van het project ‘Herstel droge dooradering’. 25% van de subsidieaanvragen zullen worden 
gecontroleerd. Ook moet er nazorg plaats vinden om te zien of alle poelen ook daadwerkelijk zijn 
aangelegd. Daarnaast moete voorkomen worden dat aangelegde poelen weer worde dichtgegooid.  
Afhankelijk van de bevindingen van dit nieuwe type toezicht zal dit percentage de komende jaren 
vervolgens naar boven of beneden moeten worden bijgesteld. De ureninzet voor dit toezicht is 
afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen, maar past naar verwachting binnen de voor 
ontgrondingentoezicht beschikbare uren. 

5.2.3.2 Producten en beschikbare uren 

Bovenstaande prioriteiten resulteren in onderstaande producten en uren.  

 
 
Voor toezicht en handhaving is 2523 uur beschikbaar (inclusief 163 uur Midoffice). In 2022 wordt ook 
extra ingezet op proactief contact met zowel provincie als Wetterskip Fryslân om de aandacht voor de 
ontgrondingsverplichtingen verder in te bedden. 
 

5.3 Bodem overig 

 
Besluit Stortplaatsen en Stortverboden Afvalstoffen (BSSA) 
Binnen Fryslân is één actieve stortplaats. Het gaat om de stortplaats op Ecopark De Wierde. De 
exploitant (Omrin) moet zicht houden aan de regels van het Besluit Stortplaatsen en Stortverboden 
Afvalstoffen (BSSA). Volgens dit Besluit geldt voor een groot aantal afvalstoffen een stortverbod. Als 

Onderwerp Strategie 
 Toezicht 

Output 2021 
Aantal controles 

Outcome 2021 
(naleefniveau in %) 

Toezicht primaire 
zandwinlocaties 

Fysiek en administratief 
toezicht 

11 x 5 = 55 
 

• 95% 

Toezicht secundaire 
ontgrondingen 

Fysiek toezicht Controle 20 
vergunningen 

• 95% 

Vrije veld controles Op basis van eigen 
waarneming, vrijstellingen en 
klachten derden 

630 uur  
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er (tijdelijk) geen andere verwerkingsmogelijkheden voor een bepaalde afvalstof zijn, is het voor 
Omrin mogelijk om ontheffing van het stortverbod aan te vragen (verklaring stortverbod). Omrin legt 
de aanvraag aan de FUMO voor. Vervolgens toetst de FUMO of de ontheffing kan worden verleend 
anders wordt eerst nog een keer om aanvulling van de aanvraag gevraagd. Waar nodig wordt 
landelijk afgestemd met andere Omgevingsdiensten. De behandeltermijn is 8 weken en het 
verwachte aantal besluiten is 3.  
 
Nazorg stortplaatsen 
Op grond van paragraaf 8.2 Wet milieubeheer is de provincie bevoegd gezag met betrekking tot de 
nazorg van stortplaatsen. Stortplaatsexploitanten dienen, nadat het storten van afvalstoffen is 
beëindigd, een nazorgplan aan de provincie ter goedkeuring voor te leggen. De provincie wordt na 
instemming van dit nazorgplan en vervolgens door afgifte van een sluitingsverklaring aan de 
stortplaatsexploitant bestuurlijk, financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor de nazorg van 
deze gesloten stortplaatsen. De stortplaatsen gaan dan over naar het provinciale nazorgfonds “Fonds 
Nazorg Stortplaatsen Fryslân”.  
 
Tot het moment van deze overdracht voert de FUMO het toezicht (VTH-taak) uit op de vergunningen. 
Na de overdracht voert de FUMO voor de provincie ook het beheer en onderhoud van de 
nazorgvoorzieningen, gericht op de boven- en onderafdichtingen, drainagesystemen, technische 
installaties, pompen en het monitoren van peilbuizen, inspectiemetingen, enzovoorts. Dit is één van 
de zogenaamde “Plustaken”.  
 
De provincie voert de coördinatie en regie vanuit de afdeling Omgevingszaken. Het financiële beheer 
van het nazorgfonds berust eveneens bij de provincie. Vanaf januari 2022 zal de nazorgorganisatie in 
vernieuwde vorm worden voortgezet, een en ander om de nazorgtaken binnen provinciale organisatie 
beter te kunnen verankeren.        
 
Zeven stortplaatsen vallen onder deze wettelijke nazorg, waarvan drie “droge” stortplaatsen: De 
Wierde, Skinkeskâns en de Noordelijke geluidswal Drachtstervaart en vier baggerspeciestortplaatsen: 
Polderhoofdkanaal, Grietmansrak, Kromme Ee en Trijehûs.  
 
Stortplaats Skinkeskâns is de eerste en vooralsnog enige nazorgstortplaats die op 1 juni 2005 is 
overgedragen aan de Provincie voor wat betreft deze eeuwigdurende nazorg. Op deze stortplaats zijn 
plannen ontwikkeld door Energiecampus Leeuwarden B.V. (ECL). De plannen voorzien in twee 
kantoorgebouwen, een wateraccu, zonnepanelen (momenteel in voorbereiding) en testlocaties voor 
de opwekking van duurzame energie. Het eerste kantoorgebouw, een circulair kenniscentrum, is 
inmiddels gerealiseerd op de stort. 
 
Voor de overige 6 nazorgstortplaatsen is nog geen sluitingsverklaring afgegeven. Omrin, Wetterskip 
Fryslân, provincie Fryslân (als exploitant van Trijehûs) en de gemeente Smallingerland zijn daarom 
tot het moment van overdracht nog zelf verantwoordelijk voor deze stortplaatsen. Voor 
Drachtstervaart en Trijehûs zijn inmiddels concept nazorgplannen opgesteld. Momenteel worden 
vervolgafspraken gemaakt om deze nazorgplannen definitief te maken respectievelijk de overdracht 
voor te bereiden. De exploitant van Drachtstervaart heeft onlangs hiertoe een voorheffingsverzoek 
ingediend en Trijehûs zal naar verwachting begin 2022 worden overgedragen aan het nazorgfonds. 
 
Er worden Wabo-controles uitgevoerd op 7 stortplaatsen waarvan 2 bedrijven.  
 
Naast deze 7 “Wm” -stortplaatsen zijn er 3 voormalige stortplaatsen: Ald Dwinger (in de Alde 
Feanen), Ouwsterhaule en Gariperhoeke. Hiervoor coördineert de afdeling Omgevingszaken de 
nazorg – niet vanuit de wettelijke bevoegdheid zoals bij de hiervoor genoemde 7 stortplaatsen maar 
vanuit een privaatrechtelijke rol als participant, (mede-)eigenaar en/of contractant. Bij alle drie 
stortplaatsen zijn in 2021 de processen gestart om de (verouderde) nazorgplannen te actualiseren. 
Streven is om eind 2022 de nazorgplannen op orde te hebben.  
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Bodeminformatiebeheer (Shared Service) 
De Shared Service voor Bodeminformatie (SSvB) is een samenwerking tussen gemeenten, provincie 
en ketenpartners. Het doel is bodeminformatie digitaal breed toegankelijk te maken. De FUMO zorgt 
voor het operationele beheer (o.a. periodieke aanbesteding van de diensten voor de invoer van 
bodemrapporten en het functioneel beheer (meerjarig contract), het opdrachtgeverschap voor de 
provincie voor invoer bodemrapporten. De shared service ontvangt een provinciale bijdrage voor het 
abonnement Nazca. Naast de bijdrage in abonnementskosten draagt de provincie bij in de 
werkzaamheden voor het operationeel beheer. Hiervoor zijn op jaarbasis 165 uur nodig. In 2022 
wordt een voorstel gemaakt voor de kostenverdeling van het bodeminformatiesysteem na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 
Er is een quickscan AVG van het bodeminformatiesysteem gemaakt. Op basis van deze scan is een 
plan van aanpak gemaakt met wat wanneer aan de beurt is met betrekking tot de AVG. Uitvoer en 
kosten hiervan zullen in 2022 en wellicht daarna nog plaatsvinden.  
In 2022 wordt een voorstel gemaakt voor de kostenverdeling voor het AVG- proof maken van het 
bodeminformatiesysteem. 
 
Ontheffingen storten afvalstoffen buiten inrichtingen en ontheffingen PMV 
Deze taak is te verdelen in twee aspecten: 

a. Ontheffingen PMV, zoals werkzaamheden in stiltegebieden of waterwingebied 
(bijvoorbeeld seismisch onderzoek in een stiltegebied); 

b. Ontheffingen op grond van 10.63 Wm, zoals storten van afvalstoffen in de bodem 
(zoals het storten van watercrassula in de bodem of het uitrijden van digestaat als 
“afvalstof”). 

  
Op basis van ervaringscijfers gaat het om zo’n 5 ontheffingen per jaar. Daarnaast worden er veel 
korte vragen (te kort om een specifieke zaak te maken) gesteld of er een “ontheffing” noodzakelijk is. 
Deze vragen worden door de FUMO ook beantwoord. De schatting is dat er ongeveer 300 uur aan 
ontheffingen (en vragen) besteed wordt. Indien er sprake is van bestuurlijke gevoeligheid kan de 
tijdsbesteding per zaak fors oplopen. 
 
Nieuwe bodemafspraken 2022-2030  
In aansluiting op het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 bevinden de nieuwe 
bodemafspraken namens de gezamenlijke overheden (I&W, IPO, VNG en UvW) zich in een 
afrondende (besluitvormende) fase. De nieuwe bestuurlijke afspraken worden gemaakt voor de 
periode 2022-2030. De doelstelling is om samen te werken aan een integraal bodembeleid om te 
komen tot een efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond. Herstel, bescherming en 
benutting vormen het drieluik van de integrale aanpak. Daarbij wordt aansluiting en samenwerking 
gezocht bij de grote maatschappelijke opgaven. In relatie tot het VTH is voornamelijk het herstel en 
bescherming van de bodem aan de orde waarbij de afronding van de spoedopgave het meest op de 
voorgrond treedt. Voor projecten die nog niet zijn gestart dan wel in het kader van de inhaalslag 
warme overdracht naar voren zijn gekomen dienen uiterlijk binnen 4 jaar na afgifte van de 
beschikking (wettelijke termijn) te zijn gestart.  
 
Naast de opgaven die in beeld waren bij het aflopen van het convenant bodem en ondergrond zijn er 
andere bodemproblemen, deze worden aangemerkt als “buitenproportioneel”. PFAS is hier een 
voorbeeld van maar ook andere nog niet genormeerde stoffen binnen het traject ZZS vallen binnen 
deze categorie. De aanpak van deze stoffen en de beleidskeuzes die daarbij worden gemaakt zullen 
de komende jaren zijn uitwerking krijgen. Tevens zal dit onderdeel vormen van de in 2022 op te 
stellen samenwerkingsagenda tussen de gezamenlijke overheden.  
 
In 2022 zal de overdracht van bodemtaken (warme overdracht) zijn afronding krijgen waarbij de taken 
officieel worden overgedragen aan de gemeenten. Ten tijde van het opstellen van dit 
Uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan het maken van de laatste afspraken met gemeenten rond 
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een warme overdracht op moment van invoering van de Ow. In het kader van het overgangsrecht 
blijven nog een substantieel aantal taken onder verantwoordelijkheid van de provincie. Dit betekent 
dat in 2022 nadere invulling moet worden gegeven aan deze taken. Ook zullen afspraken moeten 
worden gemaakt over de grondwatertaken die onder de Ow de verantwoordelijkheid blijven van GS.   
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6 Programma Water 

6.1 WHVBZ 

6.1.1 Achtergrond 

Het doel van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) is het 
waarborgen van de zorg voor hygiëne en veiligheid van bezoekers door de eigenaren van openbare 
zwembaden, medische en semi-openbare zwembaden, sauna’s, bungalowparken en hotels. 
Daarnaast betreft het ook de waterkwaliteit van zwemlocaties in oppervlaktewater.  
GS is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de Whvbz en het bijbehorende Besluit hygiëne 
en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Op grond van deze regelingen kunnen 
ook ontheffingen worden verleend van de algemene regels. De FUMO voert namens GS het toezicht 
en de handhaving van deze regelgeving uit. 
 
De FUMO namens de provincie de volgende overleggen bij: 

• IPO-deskundigenberaad zwemwater; 

• Gebruikersraad zwemwaterregister; 

• Noordelijk Zwemwateroverleg. 
 
De risicoanalyse voor water is in 2020 geactualiseerd, daarbij zijn prioriteiten benoemd waar we de 
komende jaren aan werken. De prioriteiten voor vergunningverlening en voor toezicht en handhaving 
worden in de betreffende paragrafen uitgewerkt.  
 
  

Omgevingswet 
Met de invoering van de Omgevingswet in 2022 zal het een en ander veranderen bij toezicht op 
badinrichtingen en zwemgelegenheden. De bevoegdheid van de provincie verandert hiermee niet. 
 
Voor badinrichtingen wordt overgegaan van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. Er wordt 
afstand gedaan van gedetailleerde regels aan de inrichting en exploitatie van badinrichtingen. De 
zorgplicht staat centraal. Er wordt meer verantwoordelijkheid neergelegd bij de houder van de 
badinrichting. De eigenaar krijgt meer ruimte om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers te 
beschermen op een manier die past bij zijn situatie. De houders van badinrichtingen zullen een 
risicoanalyse en beheersplan moeten opstellen, waarin zij waarborgen dat bezoekers en 
personeel veilig in de badinrichting kunnen verblijven en de waterkwaliteit in orde is. Voor de 
FUMO zal het gevolg zijn dat er een andere vorm van toezicht zal komen. De verwachting is dat 
het toezicht meer tijd zal gaan kosten, met name het administratief controleren. Onderzocht moet 
worden, hoe dit verder vorm kan krijgen. Tevens zal er extra tijd nodig zijn om een stuk 
voorlichting aan alle betrokkenen van badinrichtingen te geven.  
 
Voor zwemlocaties in oppervlaktewater worden met ingang van de Omgevingswet niet langer de 
verplichtingen van exploitanten/beheerders geregeld. Er ontbreken normen en normadressaat 
voor de activiteit “Gelegenheid bieden tot het gebruik van een zwemlocatie”. Om dit goed te 
regelen zijn afspraken over het beheer en onderhoud inmiddels vastgelegd in de provinciale 
Omgevingsverordening die op 16 februari 2021 in ontwerp is vastgesteld. In deze verordening zijn 
duidelijke regels opgesteld waar een badinrichtinghouder aan moet voldoen. Dat maakt 
handhaving straks onder de Omgevingswet eenvoudiger.  
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6.1.2 Behandelen meldingen Whvbz  

In plaats van een vergunningenstelsel geldt er voor badinrichtingen een meldingsplicht bij het 
oprichten of veranderen van een inrichting. De FUMO behandelt deze meldingen. Het aantal 
meldingen is van oudsher zeer gering (< 5 per jaar) omdat er weinig nieuwe badinrichtingen worden 
gebouwd of gerenoveerd. Daarnaast wordt er jaarlijks een enkele ontheffing afgehandeld. Voor 2022 
verwachten we een kleine toename van het aantal meldingen. De indruk bestaat dat er zich nog een 
aantal zwemlocaties aan het gezichtsveld hebben onttrokken (het gaat om “kleine baden”). Deze zijn 
al wel in bedrijf maar hebben zich nog niet bij de FUMO aangemeld. 
 
Met betrekking tot het oppervlaktewater worden jaarlijks opnieuw zwemlocaties aangewezen. Zoals 
bij wet verplicht, wordt bij het aanwijzen van deze zwemlocaties de waterbeheerders en de 
toezichthouders (FUMO) betrokken.  

6.1.2.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

De risicoanalyse voor het programma Water is in 2020 opgesteld, deze analyse heeft een looptijd tot 
2023. Op basis van deze risicoanalyse is er aandacht geweest voor de communicatie met de 
gemeenten en zijn de werkprocessen voor de uitvoering van de Waterwet- en Whvbz-taken 
geactualiseerd. In mei 2020 werd het document “Inventarisatie gevolgen Omgevingswet op door 
FUMO uitgevoerde provinciale VTH-taken” opgeleverd. Daarin wordt ingegaan op de gevolgen van 
de komst van de wet voor de taken met betrekking tot het afhandelen van meldingen, ontheffingen en 
toezicht en handhaving bij badinrichtingen en zwemgelegenheden. Daar waar het nu geregeld is in de 
Whvbz en het Bhvbz komt de taak onder de Omgevingswet terug in hoofdstuk 15 Bal 
(badinrichtingen) en paragraaf 2.2.3 van het Bkl (zwemgelegenheden in oppervlaktewater). In het 
eerdergenoemde document wordt aangegeven dat het van belang is om badinrichtinghouders te 
informeren over de wijzingen naar aanleiding van de komst van de Omgevingswet, het Bal en het Bkl. 
Voor de badinrichtinghouders levert het extra werk op, omdat zij voor hun badwaterbassins een 
risicoanalyse, beheersplan en registratie van incidenten moeten bij houden. Dat gaat niet, zoals nu 
onder de Whvbz, alleen over Legionellabestrijding, maar ook over veiligheid, hygiëne en 
gezondheidsrisco’s voor zowel bezoekers als personeel. Als toezichthouder zal meer tijd besteed 
moeten gaan worden aan het administratief controleren van de badinrichting. 

6.1.3 Toezicht en handhaving zwembaden en sauna’s 

Op dit moment11 zijn er 116 badinrichtingen waar toezicht op wordt gehouden. De houder controleert 
dagelijks zelf de waterkwaliteit. Daarnaast moet de waterkwaliteit maandelijks door een onafhankelijk 
laboratorium gecontroleerd worden. Deze zwemwateranalyses worden vertaald naar jaartoetsen. De 
FUMO voert periodieke controles uit op veiligheid en hygiëne bij de badinrichtingen. Indien 
overtredingen worden geconstateerd vinden hercontroles plaats. De jaartoetsen worden betrokken in 
het toezicht; waar de analyses niet goed zijn, wordt de locatie aangeschreven. 
 
In IPO-verband is voor de badinrichtingen (o.a. zwembaden, hotels, sauna’s, therapiebaden, enz.) 
een minimum controlefrequentie van eens per jaar als norm gezet.  

6.1.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

Toezicht op Whvbz blijft urgent en het naleefniveau is te laag. Hygiëne is meestal in het geding bij 
overtredingen en veiligheid soms. De ondernemers leven vaak de dagelijkse metingen niet goed na. 
Er is een te laag besef van de noodzaak van deze metingen. De metingen die een extern bureau 
moet uitvoeren worden vrijwel altijd wel gedaan. De frequentie van toezicht blijft voorlopig hoog. 
Daarom wordt ook voortgezet met het extra tijd uitrekken om hercontroles meteen na het verstrijken 
van de termijn uit te voeren en waar nodig een handhavingstraject in te zetten. 
 

 
11 November 2021 
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6.1.3.2 Producten en beschikbare uren 

Het naleefgedrag bij de Whvbz badinrichtingen is niet goed en daardoor is er een hoog percentage 
(80) aan hercontroles nodig. Alle inrichtingen worden bezocht en er wordt menskracht ingezet om de 
hercontroles meteen na het verstrijken van de gestelde termijn uit te voeren. Op deze manier 
verwachten we dat de houders van de badinrichtingen meer urgentie gaan voelen. Bij wederom niet 
naleven kan zonodig een handhavingstraject worden ingezet. Door de inzet van extra menskracht in 
2021 is de eerder ontstane achterstandsituatie redelijk ingelopen.  
 
Wel dient te worden opgemerkt dat uit een inventarisatie in 2016 bleek dat er in zo’n 90 
vakantiehuizen en bed- & breakfast-gelegenheden ook zwembaden zijn die opengesteld zijn voor 
derden en dat dus aan de eisen van de Whvbz moet worden voldaan. Deze waren tot dan toe nog 
onvoldoende in beeld.  
 
Het ging hier om kleinschalige voorzieningen zoals bijvoorbeeld een jacuzzi bij een vakantiehuisje, 
maar ook om peuterbaden bij campings. Veelal voldoet dit type inrichtingen nog niet aan de eisen, 
maar zijn de risico’s gering vanwege de beperkte omvang. De verwachting is dat er uiteindelijk van 
deze 90 er 30 overblijven12. Daarvan zijn inmiddels 13 bezocht. De overige 17 zullen in 2022 bezocht 
worden en daarmee wordt deze inhaalslag afgerond. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het 
binnen het reguliere werk voor zal blijven komen dat er onverhoeds kleine badinrichtingen blijken te 
zijn. Met de hiervoor beschreven aanpak zal uiteindelijk aan de IPO-norm worden voldaan en 
verwachten we door de stringentere aanpak op termijn een beter naleefgedrag te bereiken.  
Zoals eerder gesteld gaat onder de Omgevingswet een aantal zaken veranderen, dit vergt 
voorbereiding in 2022. Parameters en normen gaan veranderen en er moet geïnventariseerd gaan 
worden of er nog andere ‘kleine baden’ blijken te zijn die uiteindelijk onder de Omgevingswet gaan 
vallen. Daarnaast gaat er een meldingsplicht gelden voor ongewone voorvallen bij badinrichtingen. 
Deze moeten gemeld worden bij zwemwater@fumo.nl. De toezichthouders van de FUMO zullen 
begin 2022 worden geschoold in de nieuwe manier van werken. Vervolgens zal er ook aandacht 
worden besteed aan voorlichting van de badinrichtinghouders 
 
De verwachting is dat we, met de hiervoor genoemde aandachtspunten, binnen het totaal van 
reguliere uren en de uren voor hercontroles ruimte te vinden is om de eerder ingezette inhaalslag 
verder vorm te geven en af te ronden. Daarnaast zullen de acties ter voorbereiding op de 
Omgevingswet uitgevoerd worden.  
 
Controles Whvbz/ zwembaden en sauna’s en meldingen/ ontheffingen 

Onderwerp Strategie 
 Toezicht 

Output 2022 
(Aantal 
controles ) 

Outcome 2022 
(naleefniveau 
in%)13 

Regulier    

Afhandelen en controle 
meldingen 

Fysiek en 
administratief 

10  

Verwerken ontheffingen Fysiek en 
administratief 

2  

Reguliere controles Fysiek toezicht 119 25%  

Hercontroles Fysiek toezicht 60  

    

Beoordelen maand en 
jaartoetsen 

Administratief 119 75% 

    

 
12 Nagegaan is in hoeverre de ‘kleine baden’ vallen onder de werking van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (toekomstige 
regelgeving onder de Omgevingswet). Baden die niet bedoeld zijn om te delen met andere gasten vallen hier niet onder. 
Verder hebben een aantal badinrichtingen besloten hun bad buiten werking te stellen in verband met kostenafweging om te 
voldoen aan de wetgeving.  
13 Onder het naleefniveau wordt verstaan het percentage waar bij een reguliere fysieke of administratieve controle geen 
overtredingen zijn geconstateerd (hoe hoger het naleefniveau hoe beter).  

mailto:zwemwater@fumo.nl
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Onderwerp Strategie 
 Toezicht 

Output 2022 
(Aantal 
controles ) 

Outcome 2022 
(naleefniveau 
in%)13 

Inhaalslag ‘kleine baden’ 
afronden 

 17  

 

6.1.4 Toezicht en handhaving zwemlocaties in oppervlaktewater 

GS wijst jaarlijks officiële zwemlocaties aan waarvan het oppervlaktewater gecontroleerd wordt. Deze 
aangewezen zwemlocaties in oppervlaktewater moeten voldoen aan voorwaarden en de 
zwemwaterkwaliteit wordt in het zwemseizoen samen met het Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en 
Waterschap Noordezijlvest bewaakt.  

6.1.4.1 Producten en beschikbare uren 

In samenwerking met de waterbeheerders bewaakt de FUMO de waterkwaliteit en informeert het 
publiek bij overschrijdingen van de norm. Op www.zwemwater.nl, social media en de op de locatie 
aanwezige borden wordt informatie over de waterkwaliteit verstrekt. 
 

De FUMO coördineert alle taken op het gebied van zwemmen in oppervlaktewater. Zij verzorgt tevens 
het toezicht op de aangewezen zwemlocaties en telt het aantal bezoekers.   
Ook wordt uitvoering gegeven aan de twee navolgende taken met betrekking tot het 
zwemwaterbeleid: 

• Afstemmingsoverleg organiseren over de nodige maatregelen voor de locaties die slecht “scoren”. 
Dit wordt jaarlijks gepland samen met de locatiebeheerder/eigenaar en de waterbeheerder 
voorafgaande aan het badseizoen;  

• Begeleiden van de aanvragen voor mogelijke nieuwe zwemlocaties. Dit houdt in dat deze locatie 
wordt beoordeeld op bereikbaarheid, veiligheid en hygiëne volgens het “Protocol aanwijzen en 
afvoeren van zwemlocaties”. 

De op de oppervlaktewaterlocatie aanwezigen borden vallen soms ten prooi aan vandalisme of 
verdwijnen. Voor vervanging van deze borden is jaarlijks een budget van 5000 euro beschikbaar.  
 
Daarnaast verzorgt de FUMO de piketdienst ten aanzien van zwemwater. Van 1 mei tot en met 30 
september is de zwemwatertelefoon 24 uur per dag bemenst. Ook vertegenwoordigen zij de provincie 
in het tweejaarlijkse Noordelijk zwemwateroverleg, het tweejaarlijkse Gebruikersraad 
zwemwaterregister en een jaarlijks overleg met het Wetterskip Fryslân. 
 
Activiteiten Whvbz / oppervlaktewater 

Onderwerp Strategie- toezicht Output (Aantal 
controles) 

Preventieve controles  Fysiek en administratief 51 

Tellen bezoekers Fysiek 41 

Waarschuwingen / 
Negatieve Zwemadviezen  

Fysiek 140 

Klachten en meldingen 
zwemwatertelefoon 

Fysiek en administratief 50 

 
Jaarlijks worden de bovenstaande aantallen inrichtingen bezocht. Indien daar aanleiding toe is wordt 
het aantal bezoekers geteld. Mocht er aanleiding toe zijn kunnen er waarschuwingen of zelfs een 
negatief zwemadvies worden gegeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een overschrijdingen 
van waterkwaliteitsnormen of een visuele melding van een drijflaag met blauwalgen. Dit is geheel 
afhankelijk van diverse externe factoren zoals weersinvloeden en incidenten met riooloverstorten. In 
2021 werden er 197 waarschuwingen en negatieve zwemadviezen gegeven. Aanmerkelijk meer dus 
dan dat vorig jaar werd geprognosticeerd. Voor de uitvoering van de Whvbz en de Bhvbz zijn in 
totaliteit 3751 uren benodigd (inclusief 296 uur Midoffice). 

http://www.zwemwater.nl/
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6.2 Waterwet 

6.2.1 Achtergrond 

De Waterwet heeft als doel de bescherming van het water (zowel grondwater als oppervlaktewater) 
en daarnaast regelt deze wet het peilbeheer en de veiligheid (dijkbeheer etc.). Het doel van de 
regelgeving voor bodemenergiesystemen is de bescherming van het grondwater en de bodemlagen 
bij het onttrekken en infiltreren. Op grond van de Waterwet is GS bevoegd voor het verlenen van 
vergunningen met betrekking tot grootschalige grondwateronttrekkingen en de aanleg en het in 
werking hebben van open bodemenergiesystemen. GS is ook bevoegd voor het toezicht op de 
naleving van deze vergunningen.  
 
 
 
 
 
 
De risicoanalyse voor water is in 2020 geactualiseerd (voor 2020-2023), daarbij zijn prioriteiten 
benoemd waar we de komende jaren aan werken. De prioriteiten voor vergunningverlening en voor 
toezicht en handhaving worden in de betreffende paragrafen uitgewerkt. In de risicoanalyse zijn ook 
een aantal aandachtspunten voor de organisatie van de taken benoemd. Deze zijn in onderstaande 
tabel uitgewerkt met welke acties we daar in 2022 op inzetten.  
 
Tabel – Risicoanalyse Water 2020-2023, onderdeel ‘Organisatie van de taken’ 

Aandachtspunten voor organisatie  
van de taken  

Acties 2022 

Verbeteren informatie-uitwisseling tussen provincie en FUMO 
(bijvoorbeeld informatie over binnengekomen meldingen). 

In 2022 worden de 
werkprocessen voor uitvoering 
van de Waterwet- en Whvbz-
taken geactualiseerd. De 
taakverdeling tussen FUMO en 
provincie is daarbij een 
aandachtspunt, evenals de 
borging van structureel overleg, 
duidelijke aanspreekpunten. 

Het programmaonderdeel Water is in het VTH-beleid en VTH-
programma opgenomen. Er is echter geen structureel overleg 
van medewerkers van provincie en FUMO die in dit 
programmaonderdeel werken. Dit is wel aan te bevelen in 
verband met het gezamenlijk voorbereiden van 
Omgevingswet en BAL/BKL.  
 
Voor het onderdeel zwembaden is geen aanspreekpunt bij de 
provincie. 

6.2.2 Vergunningverlening 

De activiteiten bij de vergunningverlening van deze wet worden door de provincie zelf uitgevoerd. Het 
gaat om grootschalige grondwateronttrekkingen t.b.v. industrie (> 150.000 m³/jaar), alle onttrekkingen 
t.b.v. de drinkwaterproductie en alle open bodemenergiesystemen.  
 
Op dit moment zijn er 20 grote onttrekkingen in Fryslân. Ongeveer de helft daarvan zijn onttrekkingen 
t.b.v. drinkwater door het drinkwaterbedrijf Vitens. Op dit moment wordt gewerkt aan een evaluatie 
van deze 20 vergunningen. De oudsten zijn al tientallen jaar oud en zijn nadien nooit herzien. Bij de 
evaluatie wordt gekeken naar de effecten op de omgeving en de noodzaak van het handhaven van 
de vergunningvoorschriften. Voor de drinkwaterwinning Spannenburg is inmiddels een nieuwe 
vergunning afgegeven. Bij de overige drinkwaterwinningen spelen allerlei ontwikkelingen die gevolgen 
hebben voor de tekst van de vergunning. Daarom duurt het langer om hier nieuwe vergunningen af te 
geven. In 2022 wordt nog gewerkt aan deze evaluatie en eventuele nieuwe vergunningen.  
 

Omgevingswet 
De Waterwet gaat op in de Omgevingswet als onderdeel van de 
fysieke leefomgeving zoals beschreven in artikel 1.2 lid 2 OW.  
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Om interferentie (benadelen van andere bodemenergiesystemen) en aantasting van de kwaliteit van 
het grondwater te voorkomen, dient voor een nieuw open bodemenergiesysteem van > 10 m3/uur 
een watervergunning aangevraagd te worden bij de provincie. Systemen tot 10 m3/uur moeten 
worden gemeld.  De afgelopen decennia zijn ca. 200 systemen aangelegd. Momenteel komen er 
nauwelijks nieuwe aanvragen/meldingen binnen. 

6.2.2.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

De risicoanalyse voor het programma Water is in 2020 opgesteld (2020-2023). In de onderstaande 
tabel staan de prioriteiten die benoemd zijn voor de vergunningverlening Waterwet en welke acties in 
2022 worden ingezet. 
 
Tabel – Risicoanalyse Water 2020-2023, onderdeel ‘vergunningverlening Waterwet’ 

Prioriteiten vergunningverlening 
Waterwet 

Acties 2022 

Integrale werkwijze door de provincie 
en de FUMO, m.n. de relatie Wabo en 
Waterwet, blijft onderbelicht, terwijl het 
VTH-beleid en de wetgeving uitgaan 
van een integrale afweging. 

Momenteel wordt gewerkt aan de actualisatie en 
revisie van de waterwetvergunningen voor de grote 
industriële en de drinkwater-onttrekkingen. 
 
Er is een actueel overzicht van grote 
onttrekkingslocaties en van de vergunningplichtige 
WKO-installaties. 

Actueel overzicht dossiers Waterwet.  

Vergunningen Waterwet zijn sterk 
verouderd, ‘adequaat niveau’ toets en 
revisie zijn nodig. 

Meldingen voor meldingsplichtige 
locaties zijn gedaan. 

Het gaat hier om de meldingen voor de open 
bodemsystemen tot 10 m3/uur. Bij vermoeden van 
niet gemelde locaties wordt actie ondernomen. 

Integrale afweging (casemanagement) 
bij andere instanties, kennis van de 
watertaken van GS, (bijvoorbeeld 
relatie Waterwet en Whvbz en 
bouwvergunningen/meldingen 
Activiteitenbesluit is op een te laag 
niveau).  

In 2022 worden de werkprocessen voor uitvoering van 
de Waterwet- en Whvbz-taken geactualiseerd. De 
taakverdeling tussen FUMO en provincie is daarbij 
een aandachtspunt, evenals de borging van 
structureel overleg, duidelijke aanspreekpunten e.d. 
 

6.2.3 Toezicht en handhaving 

De FUMO voert de toezichts- en handhavingstaken voor de grondwateronttrekkingen uit. Het toezicht 
op de Waterwet is in twee onderdelen te splitsen: grondwaterwinning en open 
bodemenergiesystemen. 

6.2.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

De risicoanalyse voor het programma Water is in 2020 opgesteld. In de onderstaande tabel staan de 
prioriteiten die benoemd zijn voor het toezicht & handhaving Waterwet en welke acties daar in 2022 
op ingezet zijn.  
 
Tabel – Risicoanalyse Water 2020-2023, onderdeel ‘Toezicht & Handhaving Waterwet’ 

Prioriteiten Toezicht & Handhaving Waterwet  Acties 2022 

Toezicht vergunningen drinkwateronttrekkingen: 
- Toezicht blijft op huidig (laag) niveau, 

intensivering is niet nodig 

- Toezicht systeemgericht en integraal 

organiseren 

Het toezicht op de Waterwetvergunningen is 
al jaren systeemgericht (Vitens).  
 
Bij het actualiseren van de werkprocessen in 
2022 wordt ook aandacht besteed aan de 
integraliteit van het toezicht Waterwet met 
Wabo. 
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Toezicht open bodemenergiesystemen:  
- Certificering boorbedrijf controleren 

- Steekproefsgewijs toezicht in aanlegfase 

bodemenergiesystemen 

We gaan de aanleg van WKO-systemen en 
nieuwe putten fysiek controleren. Daarbij 
controleren we ook de certificering van het 
boorbedrijf.  

6.2.3.2 Toezicht en handhaving grondwaterwinning 

Alle onttrekkingen worden op basis van de geregistreerde hoeveelheden onttrokken grondwater 
gecontroleerd. Het overgrote deel voldoet aan de vergunning. Voor de grondwateronttrekkingen door 
Vitens blijven we, op grond van de Risicoanalyse, concern- en systeemtoezicht toepassen, zoals voor 
dit bedrijf breder toegepast wordt.  
 
Controles grondwateronttrekkingen industrie en drinkwaterwinning 

Onderwerp Strategie 
 toezicht 

Output 2022 
Aantal 
controles 

Outcome 2022 
(naleefniveau in %) 

Grondwatercontroles 
o.b.v. 
registratieformulieren 

Administratief 
 

21 95% 

6.2.3.3 Toezicht en handhaving open bodemenergiesystemen (WKO) 

In Nederland is het benutten van bodemwarmte een toenemende activiteit. De activiteit levert 
energiebesparing in bouwwerken (bedrijven en woningen) op. Kleine open bodemenergiesystemen 
zijn meldingsplichtig; voor deze activiteiten gelden bepalingen uit de PMV.  
Voor de grotere open bodemenergiesystemen (10 m3 of meer) geldt een vergunningplicht op grond 
van de Waterwet. Bedrijven met een open bodemenergiesysteem leven de voorschriften over het 
algemeen goed na. De FUMO controleert de vergunningen voor open bodemenergiesystemen 
voornamelijk administratief. Nieuwe systemen worden bij aanleg gecontroleerd. De daadwerkelijke 
verpompte hoeveelheid grondwater zet de FUMO in het Landelijk Grondwater Register (LGR).  
 
Het tijdig en volledig registreren van de onttrokken en geïnfiltreerde hoeveelheden grondwater wordt 
nog niet goed nageleefd. Daarom wordt ook in 2022 ingezet op het tijdig en volledig indienen van 
registraties.  
In de WKO-vergunningen staan ook inhoudelijke bepalingen in de vergunningvoorschriften zoals de 
energiebalans (dit houdt in dat netto geen warmte toegevoegd mag worden aan het grondwater), de 
productiviteit (dit gaat over hoeveelheid warmte of koude per m3 grondwater) en het 
energierendement. In 2022 zal wederom een steekproef worden gedaan om inhoudelijke bepalingen 
te controleren 
 
Controles open bodemenergiesystemen (WKO) 

Onderwerp Strategie 
toezicht 

Output 
(Aantal controles) 

Outcome 
(naleefniveau in %) 

Toezicht WKO- 
systemen, registratie-
formulieren (PMV) 

Administratief 
 

68 95% 

Nieuwe WKO- 
systemen 

Fysiek en 
administratief 

2  

Controles WKO Fysiek en 
administratief 

5  

 
Bij de FUMO zijn jaarlijks 535 uur (inclusief 135 uur Midoffice) nodig voor toezicht en handhaving bij 
grondwaterwinning en open energiesystemen.  
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7 Programma Natuur 
 
Op het gebied van natuur worden in de Omgevingsvisie en het Bestuursakkoord veel doelen gesteld. 
Het VTH-beleid, de risicoanalyse natuur en de benoemde kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) in dit 
hoofdstuk sluiten hier op aan.  
 

 

7.1.1 Achtergrond 

 
Wet natuurbescherming 
Voor de Wet natuurbescherming (Wnb) is GS het bevoegd gezag om besluiten te nemen en dus ook 
verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van deze wetgeving. De uitvoering van ontheffing- en 
vergunningverlening Wnb ligt bij de provincie Fryslân bij de afdeling Omgevingszaken, Team Groene 
Regelgeving. Het toezicht wordt uitgevoerd door de FUMO, evenals de strafrechtelijke handhaving. 
De ondersteuning van de FUMO met juridische, beleidsmatige en ecologische deskundigheid en 
bestuursrechtelijke handhaving ligt bij de provincie. De FUMO zorgt voor de handhaafbaarheidstoets 
bij ontheffingen en vergunningen en voor inbreng bij het vormgeven van het handhavingsbeleid voor 
natuur.  
 
Provinciale verordeningen  
De Verordening Wnb Fryslân 2017 bevat vrijstellingen en regels ten aanzien van ontheffing- of 
vergunningaanvragen. 
 
De provinciale Wadloopverordening 2019 heeft als doel de veiligheid van de wadlopers te garanderen 
en schrijft voor aan welke eisen wadlooporganisaties en –gidsen moeten voldoen. De bescherming 
van de natuurwaarden wordt in de Wadloopverordening niet geregeld maar is opgenomen in het 
beheerplan Waddenzee.  
 
De provinciale milieuverordening (pmv) bevat onder andere voorschriften ter bescherming van 
stiltegebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.  
 
De Jacobskruiskruid- en Distelverordening bieden handvaten om in te grijpen in het geval zich 
problemen rond deze planten voordoen. De gemeenten zijn hierin als eerste aan zet. 
 

Omgevingswet en Omgevingsverordening 
De Wnb gaat beleidsneutraal over in de Omgevingswet. Het toetsingskader voor wat betreft de 
natuurregels blijft gelijk. De verboden in de Wnb worden overgenomen. Hierdoor blijft het 
beschermingsniveau op eenzelfde niveau.  
 
De punten die specifiek voor natuur zullen wijzigen zijn als volgt: 

- een kortere doorlooptijd bij Flora- en fauna-activiteit (8 weken i.p.v. 13 weken).  
- Natura 2000 activiteit en moeten onder de OW met een uitgebreide procedure via 3.4 

Awb 
- Alle aanvragen moeten worden gepubliceerd. Dus niet alleen besluiten, maar ook aan het 

begin bij ontvangst van een aanvraag.  
- Inrichten van een meldpunt inrichten voor ongewone voorvallen.  
- Veranderingen in de taak rondom handhaving natuur op het gebied van advies en 

instemming. 

Al deze veranderingen vragen onze aandacht in 2022. 
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7.1.1.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

Voor de VTH-taken Wnb is eerder een risicoanalyse opgesteld. Deze risicoanalyse laat zien waar 
risico’s liggen die van invloed zijn op natuur en vormt de basis voor het stellen van prioriteiten op het 
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze analyse sluit aan bij de hogere doelen 
(coalitieakkoord en omgevingsvisie) gesteld door de provincie op het gebied van natuur. De 
opgestelde risicoanalyse geldt tot 2023. 

7.1.2 Vergunningverlening 

Team Groene Regelgeving voert de taken uit op het gebied van de vergunningverlening Wnb. Zij kent 
de volgende onderdelen: 

• Natura 2000 gebiedsbescherming, inclusief het onderdeel stikstof; 

• Soortenbescherming, inclusief beheer- en schadebestrijding; 

• Bescherming van de houtopstanden. 

Vergunningverlening gebiedsbescherming Natura 2000 
Met 20 Natura 2000-gebieden die al dan niet gedeeltelijk in Fryslân liggen heeft de provincie veel 
natuurwaarden. Elk gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken en soorten die beschermd moeten 
worden. Deze specifieke natuurwaarden worden per gebied beschreven in beheerplannen. Effecten 
van activiteiten en projecten in en nabij de gebieden moeten worden getoetst aan de Wnb. Stikstof 
maakt ook onderdeel uit van deze toetsing. Bij een extra uitstoot van stikstof door een activiteit of een 
project kunnen negatieve effecten optreden op de Natura-2000-gebieden. Het beoordelen van 
vergunningaanvragen voor projecten en activiteiten is altijd maatwerk. 
 
Deze toetsing vindt plaats door onder andere vergunningverlening rechtstreeks van de provincie of 
via een Verklaring van geen bedenkingen (hierna: Vvgb) aan de gemeente. Ook kan van een plan 
vooraf worden bepaald of een vergunning noodzakelijk is. Als er geen negatieve effecten zijn, kan 
een bestuurlijk rechtsoordeel (BRO) worden afgegeven.  
 
Ontheffingverlening soortenbescherming 
De Wnb beschermt kwetsbare plant- en diersoorten in Nederland. Hiervoor zijn er verbodsbepalingen 
opgenomen in deze wet. Zoals bijvoorbeeld een verbod op het verstoren of beschadigen van 
verblijfplaatsen van beschermde soorten en hun directe leefomgeving. Zodra een verbodsbepaling 
wordt overtreden is een ontheffing nodig. Het kan gaan om aanvragen van beperkte omvang, zoals 
de sloop van een woning, maar ook grote projecten zoals als de aanleg van een windmolenpark. Voor 
beide type initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een ontheffingsplicht. Daarnaast geldt 
veelal ook een ontheffingsplicht bij beheer- en schadebestrijding. De toetsing vindt plaats door onder 
andere ontheffingverlening of een Vvgb.  
 
Kapmeldingen en ontheffingen houtopstanden 
In de Wnb is een herplantplicht opgenomen. Om deze plicht te kunnen controleren moeten 
kapmeldingen worden ingediend. Indien niet kan worden voldaan aan de herplantplicht kunnen 
ontheffingen worden gevraagd ten aanzien van de herplanttermijn of herplant op een andere locatie.  

7.1.2.1 Risicoanalyse, doelen en prioriteiten 

Voor een goede uitvoering van vergunningverlening van de Wnb zijn voor 2022 de volgende 
speerpunten geformuleerd: 

1. Goede afstemming van vergunningverlening en toezicht op het gebied van houtopstanden, 
gebieden (incl. stikstof), soorten en wadlopen; 

2. 95% tijdige afhandeling van vergunning- en ontheffingsaanvragen; 
3. Inventarisatie van alle uitgegeven vergunningen aan agrarische bedrijven, zowel op 

provinciaal (NB- en Wnb-vergunning) als gemeentelijk niveau (Hinderwet en Wet 
milieubeheer); 
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4. Implementatie van de Omgevingswet en de daarbij behorende Omgevingsverordening, 
toepasbare regels, processen en opleidingen op het onderdeel natuur. 

7.1.2.2 Prestatie-indicatoren 

  
Problemen of risico’s Outcome Throughput Prestatie indicatoren (sturing) 

Vergunning- en 
ontheffingverlenig 

De kwaliteit en 
volledigheid van 
aanvragen kan worden 
verbeterd 
 

Een toename van de 
kwaliteit en 
volledigheid van 
aanvragen 

Opstellen criteria 
kwaliteit  
en volledigheid 
aanvragen 
 
Digitale handleiding 
maken 
 
Vooroverleg met 
aanvragers 

Aantal complete aanvragen 
 
 
 
Aantal verzoeken om aanvulling 
 
Gemiddelde doorlooptijd aanvraag 
 
 
Aantal geweigerde besluiten en/of 
positieve afwijzingen.  
 

 Bedrijven in de contour 
rondom stikstofgevoelig 
N2000 gebied hebben 
niet juiste Wnb-
vergunning 

Een afname van 
onjuiste Wnb-
vergunningen aan 
bedrijven in contour 

Contouren in kaart 
brengen 
 
Inventariseren afgegeven 
Wnb-vergunningen aan 
bedrijven 
 
Controle juistheid Wnb-
vergunningen 
 

 
 
 
Aantal bedrijven met een Wnb-vergunning 
Aantal provinciale bedrijven zonder Wnb-
vergunning 
 
Aantal uitgevoerde controles 

 Ontbrekende beleids- 
en toetsingskaders 
 

Een consistent 
vergunningen- en 
ontheffingenbeleid 
 
Helderheid voor 
aanvragers en 
vergunningverleners 
en/of handhavers over 
gewenste en 
ongewenste 
activiteiten 
 
Afname doorlooptijd 
aanvragen 
 
Afname aantal 
vooroverleggen 

Een kader voor 
vergunning- en 
ontheffingverlening op 
het gebied van de Wet 
natuurbescherming  
 
Inventariseren huidige 
gronden voor verlening 
en weigering van 
vergunning- en 
ontheffingaanvragen 
 
In kaart brengen 
richtinggevende 
adviezen vooroverleggen  

Gereed zijnde vergunningen- en 
ontheffingenstrategie 
 
Aantal vergunningen conform bestaand 
beleid 

 

7.1.2.3 Producten en beschikbare uren 

Op basis van voorgaande jaren verwachten we voor vergunningverlening de volgende output. 
Conform interne afspraken streven we naar 95% tijdige afhandeling. 
 
Verwacht werkaanbod vergunningverlening op basis van voorgaande jaren 

Wet/regeling Verwacht aantal  

Besluiten/ BRO/ vvgb Soortenbescherming 80 

Besluiten/ BRO/ vvgb Gebiedsbescherming 35 

Stikstof  

Vergunningen/ positieve weigeringen/ vvgb 150 

Legalisatie PAS Meldingen 25 

Verificatie PAS Meldingen 100 

Houtopstanden  

Kapmeldingen 150 

Ontheffing herplantplicht 25 

Tenietgegane houtopstanden 10 
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Wet/regeling Verwacht aantal  

Illegale vellingen 30 

Herplantzaken 140 

Wadlopen  

Vergunningen en ontheffingen 20 

 
Naast het verlenen van vergunningen verrichten wij nog werkzaamheden op het gebied van 
afhandelen van bezwaar en beroep, adviesvragen, toetsen van beleid, handhavingsverzoeken, 
staten- en persvragen. 
 
In 2022 verwachten we naast het reguliere werk, extra werkzaamheden te verrichten op het gebied 
van afdoen PAS meldingen en werkzaamheden rondom vernietigde vergunningen. Daarnaast denken 
we mee met de Opgave Groen ten aanzien van diverse beleidsstukken. Tenslotte verwachten we 
veel handhavingsverzoeken in het stikstofdossier. Een toename in verzoeken is al enige tijd 
zichtbaar. Daarnaast kent de afdeling een aantal tijdrovende dossiers met betrekking tot wind en 
zonneparken, festivals en predatie- en schadebestrijding. 

7.1.3 Toezicht en handhaving 

Natura 2000, soortenbescherming en houtopstanden 
Bij toezicht en handhaving op Natura 2000-gebieden, soortenbescherming en houtopstanden is het 
uitgangspunt dat de belangrijkste vergunningen / ontheffingen worden gecontroleerd. Hoeveel 
controles op vergunningen / ontheffingen worden uitgevoerd is afhankelijk van het aantal verleende 
besluiten en gebaseerd op de risicobeoordeling. Er wordt ook toegezien op de bepalingen van de 
Verordening Wet natuurbescherming. Naast het toezicht op het vaste land wordt ook toezicht 
gehouden op de Waddeneilanden en de Waddenzee. Omdat de FUMO geen schepen op de 
Waddenzee heeft wordt een aantal keren per jaar opgestapt bij de schepen van de Waddenunit van 
het Ministerie van LNV zodat controle mogelijk is. 
 
Voor het toezicht op de Natura 2000 gebieden gaat het om het controleren van verleende 
vergunningen maar ook om beoordelingen en gebiedscontroles die voortvloeien uit de 
handhavingsparagrafen in de beheerplannen voor de gebieden. Wat de soortenbescherming (dier- en 
plantensoorten) betreft, wordt toegezien op de verleende ontheffingen alsmede op handelingen die in 
strijd zijn met de bepalingen van de wet. Voor houtopstanden wordt gecontroleerd op illegale 
vellingen, meldingen van voorgenomen vellingen en herplantplicht van houtopstanden.  
 
Coördinatie, overleggen en afstemming 
De FUMO en provincie houden nauw contact in verband met de coördinatie en afstemming tussen 
vergunningverlening en toezicht en handhaving. Verder zorgt de FUMO voor inhoudelijke inbreng in 
een aantal overleggen: 

- Beheer Overleg Groep Natura 2000 Waddeneilanden; 
- Overleggen over Beheerplannen Waddenzee; 
- Landelijk overleg Wnb Soorten; 
- Landelijk overleg Wnb Houtopstanden; 
- Toezichtkring Natuurhandhaving Fryslân 
- Overleg Wnb 

 
Handhaving 
De strafrechtelijke handhaving van de Wet natuurbescherming wordt uitgevoerd door de FUMO. De 4 
groene BOA’s regelen de feitelijke afdoening van zaken met het OM, één en ander conform de 
landelijke Handhavingsstrategie, die ook door onze provincie is vastgesteld.   
De bestuursrechtelijke handhaving wordt uitgevoerd door de provincie: de FUMO controleert en levert 
hiertoe de rapportages aan.  
 
Wadloopverordening 
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Begin 2019 zijn de nieuwe Wadloopverordeningen voor Fryslân, Noord-Holland en Groningen 
vastgesteld. Deze wadloopverordeningen vervangen per 1 januari 2020 de oude 
wadloopverordeningen uit 1996.De voorwaarden uit de verordening worden steekproefsgewijs 
gecontroleerd in samenwerking met de provincies Groningen en Noord-Holland, het ministerie van 
LNV, Rijkswaterstaat en de Landelijke Eenheid. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om op het juiste 
moment op de juiste plek te zijn om de wadloopgroepen en de gids te controleren. 
 
Provinciale milieuverordening (PMV), Distelverordening, Jacobskruiskruidverordening 
De overige voorschriften van de Provinciale milieuverordening worden door de FUMO zijdelings 
meegenomen tijdens reguliere gebieds- en veldcontroles, voor zover het stiltegebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden betreft. Afhandeling van meldingen m.b.t. de Distelverordening en 
de Jacobskruiskruidverordening vinden vraag- en/of klachtgestuurd plaats. De omvang van deze 
werkzaamheden is gering en wordt niet separaat geraamd.  
 
 

7.1.3.1 Risicoanalyse, doelen en prioriteiten 

Uit de risicoanalyse blijkt dat er verschil zit tussen de benodigde en beschikbare capaciteit. Voor 
soortenbescherming geldt dat ontheffingen steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld in 
het geval van generieke ontheffingen, zoals verleend aan woningbouwcorporaties voor renovatie, 
sloop en verduurzaming van woningen. In de afgelopen jaren is gebleken dat uitbreiding van de 
capaciteit op dit onderdeel nodig is om het toezicht op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. 
Vooral het preventieve toezicht vraagt nog aandacht. In 2022 wordt daarom extra capaciteit ingezet. 
Per vergunning wordt een afweging gemaakt of en op welke wijze toezicht wordt uitgevoerd.   

Voor soortenbescherming geldt dat ontheffingen steekproefsgewijs worden gecontroleerd. 
Bijvoorbeeld in het geval van generieke ontheffingen, zoals verleend aan woningbouwcorporaties 
voor renovatie, sloop en verduurzaming van woningen. In de afgelopen jaren is gebleken dat 
uitbreiding van de capaciteit op dit onderdeel nodig is om het toezicht op een adequate wijze te 
kunnen uitvoeren. De speerpunten voor soorten zijn controles op ontheffingen en controle op beheer 
en schadebestrijding. 

Voor houtopstanden zijn de achterstanden op het toezicht van de herplantdossiers het afgelopen jaar 
verder opgelopen. De extra capaciteit die hiervoor in 2021 is ingezet wordt ook in 2022 voortgezet. 
Momenteel wordt er een plan van aanpak opgesteld waaruit in de loop van 2022 heldere prioriteiten 
en doelen voortvloeien.  
 
De uitwerking van de prestatie-indicatoren opgesteld voor toezicht en handhaving natuur is hieronder 
te vinden. 
 

7.1.3.2 Prestatie-indicatoren 

 Probleem of risico Outcome Throughput Prestatie-indicatoren 

Toezicht Niet aangeslagen herbeplanting 
van houtopstanden binnen 3 
jaar na vellen 
 

Een toename van percelen met 
aangeslagen herbeplanting 

Inventariseren percelen met 
plicht tot herbeplanting 
 
Advies bosbouwkundig 
verantwoorde herbeplanting 
 
Nagaan of herbeplanting is 
aangeslagen 
 

Aantal percelen met 
aangeslagen herbeplanting 
(controles, luchtfoto’s e.d.) 
 
Aantal en soort verleende 
bosbouwkundige adviezen 
 
Aantal controles op 
aangeslagen herbeplanting. 
 

Deze verordeningen gaan op in de nieuwe Verordening leefomgeving 
van de Omgevingswet als onderdeel van de fysieke leefomgeving 
zoals beschreven in artikel 1.2 lid 2 OW.  
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Digitale registratie resultaten 
controles 
(evt. app ontwikkelen) 

Aantal controles met 
verantwoorde herbeplanting  
 

 

Activiteiten in strijd met of 
zonder ontheffing van de 
verboden van de artikelen 3.1, 
3.2, 3.5, 3.6 en 3.10 van de Wet 
natuurbescherming 

Meer naleving van de 
ontheffingsvoorschriften 
 
Minder verstorende activiteiten 
zonder ontheffing 
 
 

Overzicht ontheffingen + 
voorwaarden 
 
Systematische planning 
controles 
 
Digitale registratie resultaten 
controles 
(eventueel app ontwikkelen) 

Aantal controles 
 
Resultaten controles: 
- aantal keren niet-naleving; 
- aantal keren naleving. 
 
Aantal verleende 
ontheffingen  
 

 Instandhoudingsdoelstellingen 
uit beheerplannen N2000 
gebieden komen in gevaar als 
niet conform vergunning of BRO 
wordt gewerkt.  

In de N2000 gebieden wordt 
gewerkt conform de instand-
houdingsdoelstellingen uit de 
N2000 beheerplannen 

Het ontwikkelen en gebruiken 
van een digitale checklist 
 
Toezicht op vergunningen en 
BRO’s N2000 gebieden  
 
 

Aantal controles 
 
Resultaten controles: 
- aantal keren niet naleving 
van de vergunning/ BRO  
- aantal keren naleving 
vergunning/BRO 

7.1.3.3 Producten en beschikbare uren 

De vaste formatie voor het programma natuur bij de FUMO bedraagt 5.620 uren. Verder is er in 2022 
tijdelijk budget beschikbaar om stikstofcontroles uit te voeren, invulling te geven aan het Natuurpact 
en toezicht te houden op de weidevogels. Het gaat in totaliteit om ongeveer 4420 uur. Deze uren 
zullen o.a. worden in gezet op het project provinciale bedrijven (doorlopend uit 2021), op combinatie 
controles van toezicht op agrarische bedrijven en Wnb controles, handhavingscontroles en controles 
bij bedrijven met een Wnb vergunning die nabij een Natura-2000 gebied liggen. 
 

Activiteit Geplande 
uren 

 

Toezicht Natura 2000 gebieden 2.040 

Toezicht soorten-bescherming 1.750 

Houtopstanden 1.363 

Toezicht PAS 32 

Strafrechtelijke handhaving 192 

Coördinatie FUMO 173 

Wadloop- en distelverordening 70 

Totaal 5.620 

  

Stikstofcontroles, separate financiering 2650 

Natuurpact, separate financiering 1270 

Extra toezicht weidevogels, separate 
financiering 

500 
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8 Programma Veiligheid en Geluid 

8.1 Externe veiligheid 

8.1.1 Achtergrond 

 
Met de invoering van de Omgevingswet gaat bestaande milieu- en ruimtelijkeordeningswetgeving op 
in de Omgevingswet. Parallel aan de Omgevingswet wordt het Omgevingsveiligheidsbeleid 
gemoderniseerd. Externe Veiligheid gaat op in Omgevingsveiligheidbeleid, dat daarmee een bredere 
inhoud krijgt. In dit kader wordt nagedacht over aanpassingen van het huidige beleid. De 
modernisering van het Omgevingveiligheidsbeleid zorgt ervoor dat in de toekomst andere en meer 
gegevens geregistreerd moeten worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoering programma Omgevingsveiligheid 
Het programma Impuls Omgevingsbeleid (IOV) heeft van 2015 tot en met 2020 (boven)wettelijke 
taken op het gebied van Externe Veiligheid versterkt. Het programma werd gestuurd door het 
Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Gemeenten en de provincie krijgen nu de ruimte om hun eigen afweging te maken over de besteding 
van de middelen voor omgevingsveiligheidsbeleid. Van 2021 tot 2024 ontvangen gemeenten en 
provincie daarom vanuit het Rijk financiën voor externe veiligheid in het gemeente- en provinciefonds. 
Deze gelden zijn niet gelabeld. De bijdrage vanuit het provinciefonds is 26.000 euro, omgerekend 236 
uur. Dit is het aantal uren dat daarom beschikbaar is voor omgevingsveiligheid (staat los van de 
risicokaart-uren).   
 
De contouren van het toekomstige Omgevingsveiligheidsbeleid zijn nu uitgewerkt in zeven clusters: 
BRZO+, PGS, kennisinfrastructuur, ondersteuning lokaal EV-beleid, modernisering en implementatie 
Omgevingsveiligheidsbeleid, ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten en Omgevingsbeleid breed. Ieder 
van de zeven clusters is uitgewerkt in meerjarenvoorstellen 2021 – 2024 en gezamenlijk vormen zij 
de agenda om door te gaan met de versterking van het Omgevingsveiligheidsbeleid. Daarmee is ook 
een bijdrage geleverd aan de bestuurlijke agenda ‘gezonde en veilige leefomgeving’ van de 
gezamenlijke provincies (bestuurlijke agenda MTH). Vanuit het IPO is een werkgroep 
Omgevingsveiligheid gestart om alle ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid die voor 
de provincie relevant zijn bij elkaar te brengen. Cluster 3 op de meerjaren-agenda van het 
toekomstige Omgevingsbeleid betreft de kennisinfrastructuur. Voor de deelname aan landelijke 
kennisnetwerken (zoals kennistafels, Landelijk platform veilige leefomgeving) blijft nog een beperkt 
financieringsmodel bestaan. 
 
De afgelopen jaren is er veel kennis bij de FUMO opgebouwd. Namens de provincie heeft de FUMO 
in 2021 geparticipeerd in een pilot met de gemeenten De Fryske Marren, Waadhoeke en 
Leeuwarden. In een viertal werksessies moet gekomen worden tot planvoorschriften met betrekking 
tot het omgevingsveiligheidsbeleid die later kunnen worden verbonden aan het gemeentelijke 
Omgevingsplan. Drie van de werksessies hebben in 2021 plaatsgevonden, de laatste zal begin 2022 
plaatsvinden. 
 

De regelgeving met betrekking tot EV gaat op in de Omgevingswet als 
onderdeel van de fysieke leefomgeving zoals beschreven in artikel 1.2 
lid 2 OW en de taak van het bevoegd gezag m.b.t. het waarborgen van 

de veiligheid zoals beschreven in artikel 2.1. lid 3 OW. 
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De provincie heeft zichzelf ten doel gesteld om eens in vier jaar de risicosituatie rond het vervoer van 
gevaarlijke stoffen te actualiseren. In 2016 is dit voor het laatst gebeurd. Voor 2021 stond een nieuwe 
inventarisatieronde gepland. Voorwaarde is echter wel dat deze in een representatieve periode plaats 
moet vinden. Daarvan was in 2021 vanwege Corona geen sprake. Gekeken moet worden of de telling 
van transport van gevaarlijke stoffen in een later stadium kan plaatsvinden. De financiering hiervan 
zal separaat (door de provincie) plaatsvinden.  
In 2022 zal worden overlegd of een nieuwe programmatische aanpak of een gezamenlijke agenda 
voor omgevingsveiligheid in 2022 gewenst is en kan worden voorbereid. Daarbij kunnen onderwerpen 
zoals een uniform beleid omtrent voorschriftengebieden en een routeboek om te komen van RRGS 
naar REV aan de orde komen. 
 
Risicokaart 
De Risicokaart is en blijft een belangrijke informatiebron voor de overheid, ook na de invoering van de 
Omgevingswet. De Risicokaart is een wettelijke verplichting op basis van de Wet veiligheidsregio’s 
(2010) en de Wet milieubeheer. Verschillende overheden dragen daarbij verantwoordelijkheid: 

- De twaalf provincies: maken een Risicokaart en stellen deze beschikbaar. Dit is weggezet bij 
het Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Provincies (GBO) van het IPO; 

- De gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk voor het aanleveren van gegevens; 
- Het ministerie Justitie en Veiligheid voor adequate wet- en regelgeving; 
- Het ministerie Infrastructuur & Waterstaat als eigenaar van het Register Risicosituaties 

Gevaarlijke Stoffen (RRGS). 
 
Van RRGS naar REV 
De Risicokaart wordt in 2022 vernieuwd. Daarvoor is in 2020 vanuit het IPO een landelijk project 
gestart. De Risicokaart wordt nu gevoed door 2 databases (bronbestanden), namelijk het Register 
Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het Informatiesysteem Overige Ramptypen (ISOR); 
denk bij de laatste aan kwetsbare objecten, zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en 
kinderdagverblijven, maar ook andere ramptypen. Met de komst van de Omgevingswet gaat dit 
wijzigen. Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan het Register Externe Veiligheid (REV). Dit 
register gaat het huidige RRGS vervangen.  
De lijst met de huidige te registreren externe veiligheidsrisico’s (objecten en informatie) komt niet 
overeen met de lijst van toekomstig te registreren externe veiligheidsrisico’s. Van de externe 
veiligheidsrisico’s die nu zijn geregistreerd in het RRGS komen een aantal externe veiligheidsrisico’s 
te vervallen. Daarnaast komen er een aantal nieuwe externe veiligheidsrisico’s bij. De tijdsbesteding 
voor de FUMO en de ODG, om de risicokaart volledig te laten aansluiten op het REV, is op dit 
moment lastig aan te geven. Er zijn 200 uren voor de coördinatie risicokaart beschikbaar en 100 uren 
voor het bijhouden van REV provinciale bedrijven.   
 
De Risicokaart is naast het vervullen van risico-informatiebron voor de burger een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen binnen diverse beleidsterreinen. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van 
bestemmingsplannen. Daarnaast vormen de gegevens van de Risicokaart een belangrijke basis voor 
het Regionale Risicoprofiel en worden ze gebruikt door de hulpverleningsdiensten. De kwaliteit en 
vooral de actualiteit van de gegevens is daarom van groot belang. Bovendien dient de informatie 
onder de Omgevingswet als input in omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevings-
verordeningen. 
 
De werkzaamheden voortvloeiend uit de wettelijke taken die GS zelf moeten uitvoeren (en niet extern 
belegd) zijn: 
A. Het coördinatorschap14 met de helpdesk- en vraagbaakfunctie voor Friese gebruikers (taak 

Bestuurszaken); 

 
14 Denk daarbij aan wachtwoordenuitgifte en -beheer, invoeren van klachten van invoerders en gebruikers in de helpdesk 
van het GBO, vraagbaak voor invoerders en gebruikers, beantwoorden van vragen van burgers over de risicokaart, 
periodieke rapportage aan provincie over de voortgang, het verstrekken van overzichten ‘stand van zaken risicokaart’ per 
gemeente, het bijwonen van interprovinciale overleggen risicokaart, testen van wijzigingen in de invoerprogramma’s. 
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B. Toezichthouden op de actualiteit van de gegevens in het RRGS en in ISOR15 en op een goede 
borging van deze taken bij de betreffende bevoegde gezagen (taak Bestuurszaken); 

C. Het bijhouden van de gegevens in de bronbestanden van de objecten waar wij als provincie het 
bevoegd gezag voor zijn (taak Omgevingszaken);  

D. Adviesgroep Risicokaart, dit is het landelijk overleg, waarin elke provincie een afgevaardigde heeft 
(taak Omgevingszaken).  

 
Activiteit D wordt uitgevoerd met structurele formatie van de afdeling Omgevingszaken en met 
ondersteuning van de FUMO. Voor de overige bovenstaande taken A t/m C geldt, dat deze al sinds 
de start van de tijdelijke rijksgelden (2006), grotendeels uitgevoerd worden door de FUMO maar geen 
structurele financiering hebben gekend.  
Voor het uitvoeren van de taken A en B dient nog structureel budget te worden geregeld door de 
afdeling Bestuurszaken. Taak C vindt voor de niet BRZO-bedrijven plaats door de FUMO. De ODG 
actualiseert de risicokaart in het RRGS voor de majeure risicobedrijven. 
 
Producten en beschikbare uren 
De provinciale rol in de uitvoering van het programma Omgevingsveiligheid vindt plaats middels 
deelname aan het landelijke IPO-werkgroep Omgevingsveiligheid. De provinciale taken in 
deelprogramma 4 zijn opgenomen in de begroting van de FUMO. Daarvoor kan ook de gezamenlijke 
agenda worden ontwikkeld. De operationele taken rond de Risicokaart worden door de FUMO 
uitgevoerd. Deelname aan de Adviesgroep Risicokaart vindt plaats vanuit de afdeling 
Omgevingszaken en enkele structurele taken liggen bij Bestuurszaken. Indien de middelen voor 
kennisontwikkeling nog via de provincie gaan lopen dan worden deze via een separate opdracht aan 
de FUMO beschikbaar gesteld. 
 
In het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er in 2021 een ‘was-wordt’ lijst 
opgesteld in verband met de wijziging in de te registreren externe veiligheidsrisico’s. Verder zijn zo’n 
25 inrichtingen, die nog niet op de Risicokaart stonden, gescreend en is voor deze inrichtingen de 
risicocontour (PR10-6) en de aandachtsgebieden bepaald16.  
 

8.2 Vuurwerk 

8.2.1 Achtergrond 

Op grond van het Vuurwerkbesluit en de ‘Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van 
vuurwerk’ is de provincie bevoegd voor het toetsen van ontbrandingsmeldingen en het verlenen van 
ontbrandingstoestemmingen vuurwerk bij buiten en binnen evenementen (bijvoorbeeld voorstellingen) 
en het toezicht hierop. 
 
De provincie is op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bevoegd voor de vergunningverlening, 
toezicht en handhaving van grote vuurwerkopslagen waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 
2015 (Brzo) van toepassing is. Dergelijke opslagen zijn er momenteel niet. 
 
 
 

 
15 Denk aan stimuleringsacties bij gemeenten om de risicokaart bij te houden, controle invoergegevens, informatie 
verstrekken over wijzigingen in invoer, wet- en regelgeving e.d. 
16 Zie Rapport Inventarisatie gevolgen Omgevingswet op door FUMO uitgevoerde provinciale VTH-taken (mei 2020), p.13. 

Omgevingswet 
Deze bevoegdheid en taken blijven onder het Vuurwerkbesluit vallen, ook 
wanneer de Omgevingswet inwerking treedt. Dit geldt niet voor het opslaan, 
bewerken en verwerken van pyrotechnische artikelen waarvoor de 
gemeente voor een groot deel bevoegd gezag is: deze regelgeving wordt 
vanuit het Vuurwerkbesluit met bijbehorende Amvb’s ondergebracht in de 
Omgevingswet.  
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Het doel van de regelgeving voor vuurwerk is met name gelegen in de veiligheid voor alle 
betrokkenen. De uitvoering van al deze taken ligt bij de FUMO.  
 
Het Vuurwerkbesluit is de afgelopen jaren aangescherpt; de wijzigingen hebben betrekking op het 
verplicht stellen van veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van 
consumentenvuurwerk en de mogelijkheid van een gemeentelijk afsteekverbod. Verder zijn de regels 
voor het particulier afsteken van vuurwerk strenger geworden (knalvuurwerk). Dit kan als gevolg 
hebben dat er in de toekomst meer vuurwerkevenementen komen. Dit is lastig te voorspellen, zeker 
met het oog op Corona. 

8.2.2 Provinciale vuurwerkcoördinator   

De provincie is bevoegd gezag voor de uitvoering van de in dit hoofdstuk benoemde vuurwerktaken. 
Binnen de FUMO is er een functionaris aangesteld die de rol op zich rol op zich neemt van provinciale 
vuurwerkcoördinator. Deze coördineert het provinciale vuurwerkteam en is belast met de coördinatie, 
stimulering, voortgangs- en kwaliteitsbewaking betreffende vuurwerk binnen de provincie. Hiertoe 
moet er onder andere voor gezorgd worden dat er jaarlijks een provinciebreed uitvoeringsprogramma 
“controle vuurwerkopslagen en evenementen” wordt opgesteld, dat ook als kader kan dienen voor de 
gemeentelijke controles en de bestuursondersteunende activiteiten van de politie. De coördinator 
wordt hierin bijgestaan door een vuurwerkcoördinator van de Politie Noord Nederland. Het door de 
coördinator aan te sturen vuurwerkteam bestaat uit een harde kern (toezichthouders) en een flexibele 
schil (Veiligheidsregio, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Arbeidsinspectie). Momenteel 
verloopt de samenwerking tussen de toezichthouders (FUMO) en de Veiligheidsregio goed. Deze 
samenwerking is in de afgelopen jaren geïntensiveerd; dit wordt in 2022 doorgezet. Ook wordt dan 
nadere invulling gegeven aan de samenwerking van het vuurwerkteam. Ook zorgt e 
vuurwerkcoördinator ervoor dat tijdig verantwoording wordt afgelegd en evaluatie plaatsvindt middels 
een jaarverslag dat wordt ingediend bij GS en de hoofdofficier van Justitie17. 

8.2.2.1 Risicoanalyse en prioriteiten voor 2022 

Vanaf 1 januari 2020 wordt gewerkt met een risicoanalyse aan de van een beslisboom wordt door de 
toezichthouder bepaald of er ook een controle moet worden uitgevoerd bij een vuurwerkevenement 
ook daadwerkelijk moet worden bezocht. Deze risicoanalyse is gebaseerd op hoofdstuk 7 van het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) en omschrijft hoe de vuurwerktaken door de FUMO moeten worden 
uitgevoerd over een periode van 4 jaar. Hierin zijn prioriteiten opgenomen, waar ten minste tot 1 
januari 2024 aan wordt gewerkt voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving. Deze 
prioriteiten komen voort uit een expertmeeting: een analyse van het werk en de aandachtspunten bij 
de uitvoering van de VTH- taken.  
 
In Bijlage 3 van de risicoanalyse is een beslisboom opgenomen. Aan de hand van deze beslisboom 
besluit een toezichthouder of een vuurwerkevenement wel of niet fysiek gecontroleerd wordt. 
Ongeacht de uitkomst wordt een rapport opgemaakt waarin het besluit wordt toegelicht en 
beargumenteerd. Daarnaast kan een toezichthouder altijd besluiten om, in afwijking van de 
beslisboom, een vuurwerkevenement te controleren. Wanneer van de beslisboom afgeweken wordt, 
gebeurt dit vooraf en altijd in overleg met de vuurwerkcoördinator.  
 
Met de inwerkingtreding van de beslisboom sluit Fryslân aan bij de werkwijze van de noordelijke 
provincies (Drenthe en Groningen) die eveneens deze werkwijze hanteren. 

8.2.3 Vergunningverlening vuurwerkevenementen 

Een vuurwerkbeziger dient, naast een landelijk geldende toepassingsvergunning, voor elk 
vuurwerkevenement apart een toestemming van GS te hebben. Indien minder dan 200 kg 
consumentenvuurwerk en/of 20 kg theatervuurwerk (totaal max 220 kg) wordt afgestoken, dan kan 

 
17 Het provinciale vuurwerkprogramma en -jaarverslag zijn separate stukken. De inhoud is afgestemd op de provinciale 
VTH-jaarstukken. Afgesproken is dat de ‘vuurwerkstukken’ tijdig worden aangeleverd, zodat deze tegelijk met de VTH-
jaarstukken in dezelfde GS-vergaderingen vastgesteld kunnen worden. 
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met een melding worden volstaan. Een melding dient tenminste twee weken voor het evenement 
ingediend te worden bij het bevoegd gezag, en wordt dan beoordeeld. Zo nodig wordt vooraf een 
bezoek aan de locatie gebracht, om te kijken of aan de veiligheidsvoorschriften kan worden voldaan. 
 
Wordt de hoeveelheid overschreden of wordt professioneel vuurwerk tot ontbranding gebracht, dan is 
een ontbrandingstoestemming nodig. Voor het afhandelen van een ontbrandingstoestemming geldt 
een langere termijn (maximaal 14 weken). Deze termijn is noodzakelijk omdat de Veiligheidsregio 
(brandweer), in voorkomende gevallen de aangrenzende gemeente, het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat en in sommige gevallen de luchtverkeersdienst om advies moeten worden gevraagd. 
Tevens wordt de gemeente waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht om een verklaring van 
geen bedenkingen verzocht. Ook bij aanvragen om ontbrandingstoestemmingen wordt, zo nodig, 
vooraf een bezoek aan de locatie gebracht.   

8.2.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten  

Vanaf 1 januari 2020 treedt de risicoanalyse in werking, waarin de volgende prioriteiten voor 
vergunningverlening zijn opgenomen: 
  

 Prioriteiten 2020-2023 Vergunningverlening Doel(en) Strategie 

1. Professionaliseren integrale beoordeling van aanvragen, 
eigen organisatie en andere instanties 

Werken als 1-loket 
(provincie, FUMO, gemeente, 
Defensie, VRF) 

Gerichte communicatie, 
opname Vuurwerkbesluit in 
werkprocessen, benutten 
Google Earth etc. 

2. Toepassen Handreiking Vuurwerk en Wnb Natuurbescherming Bevat afwegingskader, 
standaardvoorschriften en 
afwijken bij specifieke lokale 
omstandigheden 

3. Opstellen werkinstructie m.b.t. doorgang 
vuurwerkevenementen bij extreme weersomstandigheden 
(droogte of windkracht > 5) 

Bevorderen uniforme werkwijze op 
provinciaal niveau bij aflassen i.v.m. 
weersomstandigheden 
Afstemming optimaliseren tussen 
gemeente (APV) en provincie 
(Vuurwerkbesluit) 

Er is geen landelijk beleid. 
Tot het moment dat er landelijk 
beleid is toepassen van de 
werkinstructie 

4. In kaart brengen van de vuurwerkevenementen, de 
organisatoren en de gemeente waarin het plaatsvindt 

Actueel inzicht in de branche en 
doelgroep 

Gebeurt o.a. via samenwerking 
met andere noordelijke 
provincies, omgevingsdiensten 
en IL&T 

5. Flexibel omspringen met aanvragen met korte termijn Veiligheid versus servicegerichtheid Zie vergunningenstrategie VTH 
beleid 

6. Handhaafbaarheidstoets  Veiligheid en handhaafbaarheid Zie VTH beleid 

Om uitvoering te geven aan prioriteit 1 tot en met 3 en prioriteit 5 en 6 is in 2021 het werkproces voor 
vergunningverlening en toezicht geactualiseerd en verder op elkaar afgestemd. Wat betreft prioriteit 
4: deze informatie wordt in het registratiesysteem LEEF bijgehouden. Ook de LHS wordt toegepast, 
dit is geborgd in digitale controlechecklisten. Evaluatie van het naleefgedrag gebeurt jaarlijks, vormt 
input voor het volgende jaarprogramma en de rapportage hierover komt in het jaarverslag vuurwerk.  

8.2.3.2 Producten en beschikbare uren 

In de periode 2015 tot en met 2019 werden er gemiddeld 51 ontbrandings-meldingen en -
toestemmingen voor vuurwerkevenementen afgehandeld. De gemiddeld verhouding bestond uit 17 
ontbrandingstoestemmingen en 34 ontbrandingsmeldingen. Door de Corona-situatie is dit aantal in 
2020 sterk afgenomen. In totaliteit werden er 14 ontbrandingstoestemmingen verstrekt waarvan 8 
evenementen uiteindelijk werden afgezegd. De verwachting is dat in 2021 het aantal af te handelen 
meldingen en te verlenen toestemmingen kleiner zal zijn dan 10. Het is lastig te prognosticeren hoe 
dit in 2022 zal zijn. Daarom wordt vooreerst van de gemiddelde aantallen uitgegaan in de periode 
2015 – 2019. Het hanteren van risicoanalyse met de bijbehorende beslisboom heeft tot dusver geen 
invloed op de te behandelen aanvragen en meldingen. De ontbrandingsmeldingen en -
toestemmingen worden zowel naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd, als via e-
herkenning digitaal gemeld bij het Meld- en Informatiecentrum van Leefomgeving en Transport (ILT).  
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Verwacht werkaanbod op basis van voorgaande jaren 

Besluiten 

Wet/regeling Soort procedure (Wettelijke) 
afhandelingsnorm 

Verwacht 
aantal  

Outcome:  
Percentage 
op tijd 
afgehandeld 

Vuurwerkbesluit Ontbrandingstoestemming 14 wkn 17 95 % 

 Ontbrandingsmelding 2 wkn 34 95 % 

 
Voor vergunningverlening en specialistisch advies is 472 uur beschikbaar (inclusief 65 uur Midoffice). 
Het aantal uren is naar beneden bijgesteld omdat minder evenementen worden verwacht door 
Corona. 

8.2.4 Toezicht en handhaving 

In de periode 2015 - 2019 werden er jaarlijks gemiddeld 38 vuurwerkevenementen gecontroleerd. Dit 
betreffen gemiddeld 11 vuurwerkevenementen waarvoor een ontbrandingstoestemming is 
aangevraagd en gemiddeld 27 vuurwerkevenementen waarvoor een melding is ingediend. Het aantal 
vuurwerkevenementen dat gecontroleerd wordt ligt lager dan er gemeld of aangevraagd worden.  
 
Hoofdzakelijk liggen de volgende redenen hieraan ten grondslag: 
- vuurwerkevenement wordt afgelast (bijvoorbeeld door klimatologische omstandigheden); 
- vuurwerkevenement wordt geannuleerd; 
- het betreft een multiply event. 
 
Het kan tot dusver niet voorkomen worden dat vuurwerkevenementen die worden afgelast of 
geannuleerd wel door de toezichthouder worden voorbereid en zodoende (tevergeefs) tijd kosten. 
 
Bij de controles van vuurwerkevenementen wordt de beslisboom uit de risicoanalyse toegepast. Het 
aantal uren dat een toezichthouder besteedt aan de controle neemt naar verwachting niet direct af. 
De beslisboom vereist namelijk een nieuwe werkwijze: de voorcontrole kost meer tijd omdat het 
vuurwerkevenement, voordat deze wordt bezocht, kritischer wordt beoordeeld. Daarnaast wordt de 
uitkomst van de beoordeling gedocumenteerd.  

8.2.4.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

Vanaf 1 januari 2020 treedt de risicoanalyse in werking, waarin de volgende prioriteiten voor toezicht 
en handhaving zijn opgenomen: 
 

 Prioriteiten 2020-2023 Toezicht en 
Handhaving 

Doel(en) Strategie 

1. Toezicht in de fase van aanvoer en 
opbouw 

Veiligheid 
Voorkomen dat er tijdens een 
evenement gehandhaafd moet 
worden. Er start geen 
evenement dat onveilig is. 

Elk evenement wordt op basis van de risicoanalyse 
beoordeeld en meestal gecontroleerd. 
 
Bij meerdere gelijktijdige evenementen kan middels 
een risicoafweging (bijlage 3) een keuze worden 
gemaakt welk evenement prioriteit heeft. 
 
Bij evenementen met gebleken goed naleefgedrag kan 
besloten worden het toezicht te richten op de 
ontbrandingsfase en de veiligheidszone of het toezicht 
een keer over te slaan 

2. Goede kennis van doelgroep en 
naleefgedrag 

Veiligheid Overzicht van (bonafide en malafide) 
vuurwerkevenementen en het meerjarig naleefbeeld bij 
periodiek terugkerende evenementen. Samenwerking 
met IL&T (informatie-uitwisseling) 

3. Samenwerking en afstemming (i.v.m. 
level playing field) met de drie 
noordelijke 
provincies/omgevingsdiensten 

Veiligheid Mede i.v.m. het criterium robuustheid en uniformiteit 
van toezicht en handhaving 
Noordelijk overleg is in 2018 weer opgestart. 
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Wat betreft de genoemde prioriteiten het volgende. Bij elke aanvraag wordt de risico-afweging 
toegepast. De FUMO draait mee in de Landelijke Werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (LWC), daar 
vindt uitwisseling van informatie, kennis en ervaring plaats, o.a. over naleefgedrag van regionaal of 
landelijk opererende vuurwerkorganisatoren. Ook de drie noordelijke provincies (Groningen, Fryslân 
en Drenthe) werken samen op het gebied van vuurwerk. Enerzijds om in gezamenlijkheid voldoende 
kwaliteit, kwantiteit en een efficiëntere werkwijze en informatie-uitwisseling te bewerkstelligen. 
Anderzijds om rechtsgelijkheid te bewerkstelligen door onder meer eenduidig op te treden. Het 
Noordelijk overleg vuurwerkcoördinatoren is hiertoe een belangrijk instrument en vindt zo’n 2 keer per 
jaar plaats. 

8.2.4.2 Producten en beschikbare uren 

In onderstaande tabel is het gemiddelde aantal controles over de afgelopen jaren opgenomen. Indien 
de Corona ook in 2022 voortduurt, zullen dit er (opnieuw) substantieel minder zijn. Daarnaast worden 
de werkprocessen rond vergunningverlening, toezicht en handhaving vuurwerk geactualiseerd en op 
elkaar afgestemd. 
 

Onderwerp Strategie 
 toezicht 

Output 
(Aantal controles) 

Outcome 
(naleefniveau in %) 

Toezicht 
vuurwerkevenementen 

Fysiek 
toezicht 

Ca. 51 • 90% 

 
Voor toezicht en handhaving van niet inrichting-gebonden handhaving is 455 uur beschikbaar 
(inclusief 65 uur Midoffice). Het aantal uren is naar beneden bijgesteld omdat minder evenementen 
worden verwacht door Corona. 
  

8.3 Geluid 

8.3.1 Structurele geluidtaken 

 
Procedures hogere waarde 
De FUMO voert de procedures tot vaststelling van hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder uit, indien GS hiertoe bevoegd is. Dit kan het geval zijn bij de aanleg of wijziging van een 
weg in beheer bij de provincie. Daarnaast kunnen hogere waarden procedures voortvloeien uit de 
vaststelling of wijziging van een geluidzone rond een industrieterrein. Dit terrein moet 'de titel' 
regionaal belang dragen. Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie. 
 
 
 
 
 
 
Besluit geluidproductie sportmotoren 
De FUMO voert de procedures uit voor het verlenen van ontheffingen op grond van het Besluit 
geluidproductie sportmotoren (Wet geluidhinder) voor het gebruik van sportmotoren tijdens een 
evenement. Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie. 
 
Incidentele geluidtaken  
Verder wordt regelmatig op incidentele basis met separate financiering gebruik gemaakt van de 
kennis bij de FUMO op het gebied van geluid. Het gaat daarbij niet altijd om specifieke VTH-taken. 
Denk bijvoorbeeld aan het Actieplan Geluid 2018-2022 en advisering geluidhinder. Ook kan het gaan 
om werkzaamheden die samenhangen met de voorbereiding op eisen uit de Omgevingswet 
(bijvoorbeeld Geluidproductieplafonds (GPP’s), geluidbelastingkaart e.d.) Deze zijn in onderhavig 
programma niet verder uitgewerkt.  

Omgevingswet 
De regelgeving met betrekking tot Geluid gaat op in de Omgevingswet als 

onderdeel van de fysieke leefomgeving zoals beschreven in artikel 1.2 lid 2 OW. 
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9 Programma Verkeer en Ruimte 

9.1 Wet Luchtvaart 

9.1.1 Achtergrond 

Op grond van de Wet luchtvaart is de provincie bevoegd voor het vaststellen van 
Luchthavenregelingen en -besluiten. De provincie is op grond van deze wet eveneens bevoegd voor 
het verlenen van ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik. De provincie is tevens bevoegd voor 
het toezicht op de naleving van luchthavenregelingen- en besluiten en tijdelijke ontheffingen. Voor 
militaire luchtvaart heeft de provincie een adviesrol. De uitvoering van de Wet luchtvaart is zowel voor 
luchthavenregelingen, ontheffingen als toezicht en handhaving bij de FUMO neergelegd. 
Luchthavenbesluiten doen we zelf. 

9.1.1.1  Risicoanalyse en prioriteiten 

In 2019 heeft een risicoanalyse op het gebied van luchtvaart plaatsgevonden. In 2021 is een 
Toezichtsplan opgesteld. In 2022 zal met behulp van dit plan de vergunningverlening en het toezicht 
worden ingezet.  
 
 

9.1.2 Beleid, advisering en vergunningverlening 

De Wet luchtvaart legt de provincies een aantal taken en bevoegdheden op. Provinciale Staten zijn 
bevoegd om Luchthavenbesluiten bij verordening vast te stellen voor locaties die structureel voor 
burgerluchtvaart worden gebruikt en waarbij de geluidscontour en/of externe veiligheidscontour buiten 
de luchthaven ligt. In deze verordeningen wordt de gebruiksruimte van, en ruimtelijke beperkingen 
rond, de luchthavens vastgesteld. Daarnaast zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om ontheffingen 
Tijdelijk en Uitzonderlijk en Gebruik en Luchthavenregelingen af te geven en toezicht te houden op de 
verleende ontheffingen, regelingen en besluiten. 
 
De FUMO voert in het kader van de Wet luchtvaart de volgende taken voor de provincie uit. 
 
De FUMO verwerkt ontheffingen voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG). Dit betreft het 
behandelen van zowel de Locatie gebonden en de Generieke TUG-ontheffing. Verder stelt de FUMO 
voor regionale burgerluchthavens een luchthavenregeling (LHR) dan wel een concept-
luchthavenbesluit (LHB) op. Voor luchthavens waar een luchthavenregeling of-besluit is vastgesteld, 
wordt tevens de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) bij IL&T aangevraagd. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het beoordelen van de onderliggende berekeningen. Daarnaast woont de 
FUMO diverse werkgroepen en overleggen over luchtvaartonderwerpen bij en levert input bij 
beleidsvragen en het actualiseren van de beleidsregels luchtvaart.  
 
De provincie verricht de volgende beleidstaken op het gebied van luchtvaart: 

• Opstellen luchthavenbesluiten en de daarbij behorende GS- en PS-stukken. 

• Luchthavens waarvoor een luchthavenbesluit geldt, kunnen/mogen beschikken over een 
Commissie Regionaal Overleg (CRO). Voor Fryslân geldt dat vooralsnog voor luchthavens 
Drachten en Ameland.  

• Zij stelt de Commissie Regionaal Overleg (CRO)-verordeningen op en regelt de financiële 
afhandeling c.q. het secretariaat.  

Omgevingswet 
De regelgeving met betrekking tot luchtvaart gaat deels op in de 
Omgevingswet als onderdeel van de fysieke leefomgeving zoals 
beschreven in artikel 1.2 lid 2 OW en de taak van het bevoegd gezag 
m.b.t. het waarborgen van de veiligheid in de luchtvaart.  
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• Zij voert het secretariaat van het Interprovinciale Contactgroep Luchthavens (ICL) en woont 
deze vergadering bij. Via het ICL vindt ook de ontwikkeling en afstemming van de betreffende 
wet- en regelgeving plaats.   

• Zij levert de ambtelijke ondersteuning van de voorzitter ten behoeve van de Commissie 
Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Vliegbasis Leeuwarden.  

• Zij zorgt voor het secretariaat en de inhoudelijke advisering en ondersteuning bij het verder 
vorm geven van een geluidsmeetnet rond de Vliegbasis Leeuwarden. Dit vindt in 
stuurgroepverband plaats. 

• De provincie verricht werkzaamheden en geeft advies inzake luchtvaartonderwerpen waarvoor 
het ministerie van I&W het bevoegde gezag is. Dit gaat dan bijvoorbeeld om het 
uitvoeringsprogramma van de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening. 

• In 2022 input leveren voor het Rijksprogramma Drones, waaronder de zonering van drones. 

9.1.2.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

In 2019 heeft een risicoanalyse op het gebied van luchtvaart plaatsgevonden. Hieruit komt voort dat 
integraal werken in principe de standaard werkwijze is, maar een aandachtspunt blijft in 2022. Tevens 
het feit dat de FUMO-gemeenten er op gaat wijzen dat ze beperking gebieden van luchthavens in 
ruimtelijke plannen op dienen te nemen. Ten derde is er als prioriteit naar voren gekomen dat 
luchthavens in kaart gebracht moeten worden die zijn ontstaan door de gedeeltelijke vrijstelling van 
o.a. gemotoriseerde schermvliegtuigen, zweefvliegtuigen en schermzweeftoestellen. Dit punt wordt 
landelijk opgepakt (IPO). Er wordt onder andere over gesproken met ILT en er zal in 2022 een 
evaluatie komen van de RBML. Uit de risicoanalyse komt ook nadrukkelijk naar voren, dat de huidige 
organisatie van de luchtvaarttaak erg kwetsbaar is, doordat de kennis van deze wetgeving slechts bij 
enkelen is belegd. De overgang van enkele taakdeskundige medewerkers van de FUMO naar de 
provincie (2019) heeft de kwetsbaarheid vergroot. Vanwege robuustheid van de uitvoering is een 
verdergaande samenwerking op het terrein van Luchtvaart met de provincies Groningen en Drenthe 
een te onderzoeken optie. De andere provincies worstelen eveneens met robuustheid van het 
taakveld Luchtvaart. Overleg met de andere noordelijke provincies is in 2020 opgestart en zal in 2022 
een vervolg krijgen. De gesprekken hebben vooralsnog niet tot resultaten geleid.  

9.1.2.2 Producten en beschikbare uren 

 
Verwacht werkaanbod op basis van voorgaande jaren 

Besluiten 

Wet/regeling Soort procedure (Wettelijke) 
afhandelingsnorm 

Verwacht 
aantal  

Outcome:  
Percentage 
op tijd 
afgehandeld 

Wet Luchtvaart Locatiegebonden TUG 4 wkn 15 95 % 

 Generieke TUG 4 wkn 10 95 % 

 Luchthavenregeling 26 wkn 2 95 % 

 Luchthavenbesluit 26 wkn 2 95 % 

 
In 2022 zijn er voor vergunningverlening 842 uur (inclusief 38 uur Midoffice) beschikbaar. 

9.1.3 Toezicht en handhaving 

De FUMO houdt namens de provincie toezicht op kleine luchthavens, ultralight-vliegvelden en 
helikopterlandingsplaatsen. Deze locaties die structureel voor burgerluchtvaart gebruikt worden, 
dienen te beschikken over een luchthavenregeling dan wel een luchthavenbesluit. Onder deze taak 
valt ook het toezicht op het Tijdelijk Uitzonderlijk Gebruik (TUG). Met deze ontheffing mag onder 
voorwaarden buiten luchthaventerreinen opgestegen worden of een landing plaats vinden met een 
luchtvaartuig. De FUMO vervult ook een oog- en oorfunctie voor politie en ILT voor wat betreft 
klachten over mogelijk klachten zoals bijvoorbeeld bij overlast door drones. 
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9.1.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

Als we naar toezicht en handhaving kijken komen er vanuit de Risicoanalyse enkele prioriteiten naar 
voren die aandacht verdienen: 
 

Prioriteit Actie in 2022 

24 uurs melding aan 
provincie, vooraf 
kennis van tijdstip 
van vliegen 

Ook in 2022 contoleren we of de vliegbeweging tijdig is gemeld bij de 
Provincie. De toezichthouder wijst de aanvrager er op als er sprake is 
van een incomplete melding of een niet tijdige melding. Doordat er veel 
herhalende aanvragers zijn van meldingen is de verwachting dat de 
naleving hier met de jaren beter wordt doordat de kennis wordt 
vergroot. Daarnaast zijn er nog éénmalige vluchten die niet gemeld zijn, 
dat zijn illegale vluchten. Maar deze zijn niet te controleren. Tevens 
wordt er bij een melding in ieder geval gekeken waar er geland wordt. 

Goede kennis van 
doelgroepen die 
ontheffing 
aanvragen. 

 
Het is niet altijd mogelijk om op exacte tijdstippen van vliegbewegingen te controleren. Er wordt 
namelijk (doordat de vlieger dit zelf vaak ook niet weet) niet aangegeven op welk exact tijdstip de 
beweging plaats vindt. Het vergroten van kennis op dit gebied is een mooi doel, maar in de praktijk 
lastig te behalen. De FUMO kan wel goed controleren of voldaan is aan de 24-uurs melding. De 
controles richten zich dan ook vooral hierop. 
 
Dit jaar wordt elke luchthaven met een luchthavenbesluit minimaal één keer gecontroleerd. De 
luchthavenregelingen worden jaarlijks administratief gecontroleerd. De luchthavenregelingen van de 
helikopterlandingshavens worden elke 2 jaar fysiek gecontroleerd. De overige luchthavenregelingen 
elke 5 jaar. Een TUG-ontheffing wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. We hebben nog te weinig 
zicht op zaken die niet gemeld of aangevraagd worden.  

9.1.3.2 Producten en beschikbare uren 

In 2021 is een projectplan opgesteld met als doel om het Toezicht meer gestructureerd te laten 
plaatsvinden. 2022 wordt het eerste volle jaar waarmee met dit plan gewerkt wordt. Er komen meer 
uren beschikbaar en er kunnen meer controles worden uitgevoerd. Doel is om hiermee een beter 
beeld te krijgen van het naleefgedrag. Vanwege Corona zullen er naar verwachting ook in 2022 wat 
minder vluchten zijn, maar toezicht en handhaving blijft nodig.  
 

Onderwerp Output 
(Aantal controles) 

Outcome 
(naleefniveau in %) 

Toezicht WLV 25 • 95% 

 
Voor toezicht en handhaving in 2022 is 398 uur beschikbaar (inclusief 38 uur Midoffice).  

9.2 Vaarwegen 

9.2.1 Achtergrond 

Voor de vaarwegen gelden Rijksregels en daarnaast onze eigen provinciale Vaarwegenverordening 
Fryslân 2014 (VVF 2014). Doel van deze regelgeving betreft de veiligheid en vlotte doorstroming van 
het vaarverkeer op grofweg 1000 kilometer vaarweg en de ruim 10000 hectare meren die in beheer 
van de provincie Fryslân zijn. Met name de Rijksregels geven in de meeste gevallen invulling aan het 
zogenaamde nautisch beheer. Bij dit begrip moet men denken aan de regels op het water. De VVF 
2014 concentreert zich met name op het vaarwegbeheer en het instant houden van het 
vaarwegprofiel. Aanvullend heeft de VVF 2014 enkele bepalingen op het gebied van het nautisch 
beheer. Aan de VVF 2014 zijn de lijsten A, B en C gekoppeld. Via deze lijsten wordt geregeld welk 
bestuursorgaan verantwoordelijk is voor vaarweg – en/ of nautisch beheer.  
Op de vaarwegen genoemd op de A-lijst doet de provincie het vaarweg- en nautisch beheer. De Lijst-
B geeft de uitzonderingen aan. Tevens verzorgt de provincie het nautische beheer op de E- en F- 
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geclassificeerde vaarwegen van het Wetterskip Fryslân. Dit is de zogenaamde C-lijst. De provincie 
Fryslân is de één na grootste vaarwegbeheerder van Nederland (na Rijkswaterstaat).  
 
Eind 2017 is een hiaat geconstateerd in de VVF 2014. Dit hiaat is gerepareerd, echter na een 
volledige juridische toets blijkt dat de VVF 2014 niet waterdicht is opgesteld. VVF 2014 is één van de 
juridische bases voor het adequaat kunnen uitvoeren van de handhaving. Derhalve is een grondige 
herziening c.q. het opnieuw uitbrengen noodzakelijk. In de omgevingsverordening zullen deze 
herzieningen mee genomen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lijst met aangewezen waterwegen behoeft nog aanpassing o.a. vanwege de overdracht van 
vaarwegen van gemeenten naar provincie voor het beheer. Analoog aan deze overdracht van 
vaarwegen dienen de verkeersbesluiten aangaande bijvoorbeeld vaarsnelheden te worden 
aangepast. De ambitie is om te zorgen dat alles op orde is als de nieuwe provinciale 
Omgevingsverordening geïmplementeerd wordt. De invoering van de nieuwe Omgevingsverordening 
Fryslân is een half jaar uitgesteld, naar 1 juli 2022.  Met de nieuwe omgevingsverordening wordt het 
huidige vaarwegbeheer uit de bestaande Vaarwegenverordening Fryslân 2014 herschreven inclusief 
het beleid wat daar van toepassing is. Daarnaast wordt in 2022 een nieuwe nautische verordening 
opgesteld waarin de nautische bepalingen worden opgenomen uit de voormalige 
Vaarwegenverordening. Analoog aan dit proces zal een verder actualisering van de verkeersbesluiten 
plaatsvinden. 
 
Het team Nautische Zaken is per 1 april 2019 gebruik gaan maken van het BOA- en 
Toezichtregistratiesysteem. Een systeem waarbij alle gegevens in het kader van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) meteen volledig zijn 
geborgd. Vanaf deze datum worden alle overtredingen en mutaties op het gebied van handhaving en 
toezicht geregistreerd in het bovengenoemde systemen. In 2022 zal verder worden gegaan met de 
optimalisatie van het toezichtregistratiesysteem. Dit zal in samenspraak gedaan worden met de 
leverancier. De intentie is om in 2022 het BOA-registratiesysteem uit te breiden zodat de BOA’s 
toegang krijgen tot de basisregistratie. Daarmee kunnen zij gemakkelijker de personalia van een 
verdachte controleren Bekeken gaat worden of er voor deze functionaliteit financiële middelen 
gevonden kunnen worden binnen de provinciale begroting. 
 
Grip op BOA’s 
In 2022 komt er een nieuwe nautische verordening. Op grond van deze verordening kan de provincie 
BOA’s van andere handhavende organisaties de bevoegdheid geven strafrechtelijk op te treden tegen 
overtredingen op het provinciale vaarwegareaal. Zo kan de provincie de opsporingsbevoegdheid voor 
andere handhavende diensten op het water in Fryslân goed regelen. Dat past ook bij de vraag van de 
politie aan de provincie om hierop meer regie te voeren.  

9.2.2 Vergunningverlening 

In de VTH-werkzaamheden voor vaarwegen gelden veel direct werkende voorschriften waarvoor 
geen toestemming vooraf vereist is. Voor enkele onderwerpen uit de VVF 2014 en/of 
Binnenvaartpolitiereglement (BPR) is wel een vergunning, ontheffing of melding vereist.  

Omgevingswet 
Door de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 zal het 
gedeelte van de VVF 2014 waarin het vaarwegbeheer is geregeld 
worden opgenomen in de nieuwe Omgevingsverordening. De 
regelgeving op het gebied van nautisch beheer zal zoals het zich nu 
laat aanzien vermoedelijk moeten worden opgenomen in een nieuwe 
provinciale regeling. 
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9.2.3 Toezicht en handhaving 

9.2.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

Qua toezicht en handhaving is niet alles even belangrijk. In 2018 is een nieuwe probleem- en 
risicoanalyse opgesteld en daarin zijn een aantal prioriteiten benoemd (De 10 van PW). Deze worden 
ook in 2022 gehanteerd. 
 

• Snelle motorboten, inrichtingseisen (Dodemanskoord, Brandblussers, Reddingsvesten , 
registratiebewijs, etc.) en vaarbewijs. 

• Vaarsnelheid met onderscheid recreatie- en beroepsvaart en hinderlijke vaarbewegingen. 
• Werken binnen beheergrens VVF 2014, verlichting bij werkzaamheden BPR. 
• Toegestane maximum afmeting overschrijden + bijzonder transport. 
• Themaweken: Vaarbeperking door bouwwerken, overhangende bomen, brede fuiken, 

verlichting, hengelsport, overlast anders dan door schepen (zwemmers e.a.). 
• Aanpak incidenten, obstakels en schades. 
• Binnenvaartwet, scheepsdocumenten: CVO, meetbrief, vaarbewijs, vaar- en rusttijden, 

uitrustingseisen. 
• Evenementen (toezicht en communicatie vooraf en tijdens het evenement).  
• Samenwerking en oor- en oogtaak voor anderen zoals: FUMO/ Gemeenten/ Wetterskip/ 

ILenT/ Politie/ Fryske Gea/ Staatsbosbeheer. 
• Projecten (specifieke onderwerpen waarop gehandhaafd wordt). 

9.2.3.2 Producten en beschikbare uren 

De prioriteiten worden uitgewerkt en operationeel gemaakt in een operationeel plan voor het team 
Nautische Zaken en werkplanningen. Dit geldt ook voor de beschikbare en benodigde capaciteit voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving.  
Ten behoeve van een integrale aanpak, worden de prioriteiten afgestemd met onder meer de politie 
in het kader van het Zomerwatertoezicht.  
Daarnaast wordt er getracht om samen te werken provincies Groningen en Overijssel op het gebied 
van toezicht op de Binnenvaartwetgeving.  
Naar aanleiding van diverse gesprekken met de FUMO wordt er in 2022 gestart met het structureel 
inplannen van gezamenlijke inspectietochten op het provinciale vaarwegareaal. Op het punt van 
samenwerking met de FUMO worden duidelijke werkafspraken gemaakt over waarop gehandhaafd 
gaat worden. Voor andere organisaties zoals gemeentes en RWS geldt dat er bekeken gaat worden 
hoe invulling kan worden gegeven aan mogelijke samenwerking. 
 

9.3 Wegen 

9.3.1 Achtergrond 

De doelstelling bij dit taakveld is het beschermen en in stand houden van de bij de provincie in beheer 
zijnde wegen en het verzekeren van het doelmatig en veilig gebruik van die wegen. Dagelijks worden 
de provinciale wegen geschouwd. Ook worden op grond van de Wegenverordening provincie Fryslân 
(WVF) ontheffingen verleend voor bijvoorbeeld het leggen van kabels, werkzaamheden in de bermen, 
plaatsing van aanduidingsborden en dergelijke en wordt hierop toezicht gehouden. De taken zijn 
belegd bij de afdeling Provinciale Waterstaat, team Wegen. 
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Risicoanalyse en prioriteiten 
Voor dit vakgebied is in 2020 een risicoanalyse opgesteld. Zoals uit deze risicoanalyse blijkt, worden 
er zaken geconstateerd langs wegen, maar daarbij is zelden of nooit sprake van (grote) problemen. 
Van prioritering is daarom geen sprake. De wegen worden dagelijks geschouwd en daar waar sprake 
is van een illegale activiteit wordt meteen actie ondernomen. 

9.3.2 Ontheffingsverlening 

Jaarlijks worden enkele honderden ontheffingen verleend door de provincie. 

9.3.3 Toezicht en handhaving 

Dagelijks worden de provinciale wegen (hoofdrijbanen, parallelwegen en fietspaden) geschouwd door 
de ruim twintig (hoofd)wegkantonniers. Dit gebeurt op basis van het Inspectieprogramma 
beeldkwaliteit (dienstverleningsovereenkomst, methodiek Asset Management). Het gaat daarbij in 
totaal om circa 540 km hoofdrijbanen, circa 140 km parallelwegen en circa 200 km fietspaden. Tijdens 
deze dagelijkse werkzaamheden nemen de (hoofd)wegkantonniers het onderdeel toezicht en 
handhaving mee, denk aan het toezicht op de verleende ontheffingen maar ook op overtredingen 
(denk aan graven in de berm zonder toestemming of te breed vervoer waardoor beschadiging van 
verkeersborden kan optreden).  
 
Vaak is niet bekend wie de overtreder is. Daarom wordt zoveel mogelijk ingezet op bewustwording 
middels voorlichting en overleg. Een voorbeeld daarvan is het project “Samen wegwerken” in 
noordelijk verband: een campagne gericht op de veiligheid tijdens het werken aan de weg. 
Doelgroepen daarbij zijn de weggebruikers en de wegwerkers zelf, maar ook de interne medewerkers 
die betrokken zijn bij de aanbesteding, voorbereiding, uitvoering en handhaving. Dit project is gestart 
in 2017 (filmpjes, folders, social media tijdens uitvoering van projecten), ook in 2022 loopt deze 
campagne door. 
 
Toezichthouders van de FUMO voeren tevens signaaltoezicht uit, dat wil zeggen dat zij 
verkeersonveilige situaties doorgeven aan de hoofdkantonniers. Andersom worden verdachte 
milieuzaken doorgegeven aan de FUMO (denk aan illegale ontgrondingen of verdachte partijen 
grond). 

9.3.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

In de meeste gevallen worden overtredingen begaan vanuit onwetendheid of onverschilligheid 
(meestal geen onwil of berekenend gedrag). In principe wordt in 2022 op alle geconstateerde 
overtredingen actie ondernomen, omdat de risico’s hoog kunnen zijn (verkeersveiligheid, soms ook 
milieu). Eerst wordt altijd gekeken of legalisatie mogelijk is. Meestal wordt een overtreding meteen 
ongedaan gemaakt nadat de overtreder hierop is aangesproken. Er is nauwelijks ‘echte’ handhaving 
(dwangsom, bestuursdwang) nodig. 
 
In 2022 gaat het team Wegen zich richten op het onderdeel schade bij aanleggen/verwijderen kabels. 
 

Omgevingswet en Omgevingsverordening 
De regelgeving met betrekking tot wegen (WVF) gaat op in de 
Omgevingswet als onderdeel van de fysieke leefomgeving zoals 
beschreven in artikel 1.2 lid 2 OW en de taak van het bevoegd gezag 
m.b.t. het waarborgen van de veiligheid zoals beschreven in artikel 2.1. 
lid 3 OW. 
 
De Wegenverordening provincie Fryslân vervalt en krijg een plek in de 
Omgevingsverordening.  
 
 
 
 
Actiepunt: uitzoeken wat voor vaarwegen de impact is. Gaat de VVF op 
in de Omgevingsverordening?  
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9.4 Ruimte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juridisch kader 
De provinciale rol bij ruimtelijke ordening is anders dan de VTH-rol bij bijvoorbeeld bedrijven, bodem 
e.d. Het eerstelijns-toezicht voor het taakveld ruimtelijke ordening ligt voornamelijk bij de gemeenten. 
Zij stellen de bestemmingsplannen op, verlenen omgevingsvergunningen, al of niet in afwijking van 
het bestemmingsplan en houden toezicht op de uitvoering van de bouw en het gebruik.  
De rol van de provincie op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vooral gericht op het 
bevorderen van de doorwerking van provinciaal ruimtelijk beleid in (gemeentelijke) 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan. Om dit te 
bereiken hebben provincies een aantal instrumenten tot hun beschikking. 
 
Provinciaal inpassingsplan en Projectbesluit 
De provincies hebben de mogelijkheid gekregen zelf bestemmingsplannen te maken, de zogenaamde 
provinciale inpassingsplannen. Indien provinciale belangen dit vergen en met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening kan de provincie een inpassingsplan opstellen (art. 3.26 Wro) of een omgevings-
vergunning in afwijking van het bestemmingsplan verlenen bijvoorbeeld ter realisering van een 
bepaald project (art. 2.1 lid 1, onder c en art. 2.4 Wabo, ook wel Projectbesluit genoemd). 
Voorbeelden zijn de aanleg van de Centrale As, de N381 en de Vismigratierivier Afsluitdijk.  
Het verlenen van vergunningen en ontheffingen, die op grond van provinciale inpassingsplannen 
nodig zijn, ligt in beginsel bij de gemeente, tenzij PS besluiten dat GS belast wordt met de 
vergunningverlening. Het toezicht en handhaving liggen primair bij gemeente, tenzij GS bevoegd 
wordt voor de vergunningverlening. Omdat het vaak om infrastructurele projecten gaat, heeft de 
provincie overigens vanuit de rol van (weg)beheerder of opdrachtgever ook de nodige bevoegdheden 
om ongewenste situaties aan te pakken. De vergunningverlening Wabo is gemandateerd aan de 
FUMO (basistaak). 
 
Verordening Romte 
Een belangrijke bevoegdheid betreft de mogelijkheid voor de provincie om algemene regels te stellen 
(art. 4.1 Wro) omtrent de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen en vergunningen in 
afwijking van het bestemmingsplan. Ook kunnen rechtstreeks werkende regels voor grondgebruikers 
worden gesteld. Deze bevoegdheid geldt alleen als ‘provinciale belangen dit met het oog op een 
goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken’. In Fryslân geldt de Verordening Romte 2014, die 
laatstelijk is gewijzigd in 2020. Met de wijzigingsverordening van 1 juli 2020 is het nieuwe beleid voor 
windturbines in de verordening verwerkt en met ingang van 25 november 2020 het nieuwe beleid ten 
aanzien van zonne-energie.   
 
Advisering en Interventie 
Indien gemeenten bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen de provinciale verordening niet in acht 
nemen, door een ontwikkeling mogelijk te maken in strijd met die verordening, dan heeft de provincie 
een aantal mogelijkheden/instrumenten om hier iets tegen te ondernemen: 
➢ Allereerst adviseert de provincie op grond van het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit 

omgevingsrecht over voorontwerpbestemmingsplannen en concept- of voorontwerp-
omgevingsvergunningen die afwijken van bestemmingsplannen. 

➢ Als gemeenten een advies niet overnemen én er sprake is van strijd met een provinciaal belang 
zoals opgenomen in de verordening, dan kunnen Gedeputeerde Staten een zienswijze indienen 

Omgevingswet en Omgevingsverordening 
De Wro gaat op in de Omgevingswet als onderdeel van de fysieke 
leefomgeving zoals beschreven in artikel 1.2 lid 2 OW. De verordening 
ROMTE gaat op in de Omgevingsverordening. Deze verordening legt 
de basis voor de andere VTH taken. In 2022 staat de voorbereiding op 
de wijzigingen in het kader van de Omgevingswet centraal. 
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tegen een ontwerp bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Daarin geeft de provincie aan 
waarom zij het ontwerp bestemmingsplan (op onderdelen) in strijd acht met de ruimtelijke 
verordening; 

➢ Als de gemeente bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan de zienswijze niet of 
slechts gedeeltelijk heeft overgenomen, kan de provincie een zogenaamde reactieve aanwijzing 
geven. Het bestemmingsplan treedt dan, voor het deel waarop de reactieve aanwijzing betrekking 
heeft, niet in werking; 

➢ Als alternatief voor de reactieve aanwijzing zou de provincie ook in beroep kunnen gaan bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het vastgestelde bestemmingsplan; 

➢ Tot slot kan de provincie ook van tevoren een aanwijzing geven ten aanzien van een gemeentelijk 
ruimtelijk plan om daarin gronden voor een bepaalde bestemming te reserveren: de zogenaamde 
proactieve aanwijzing. Dit instrument wordt nauwelijks gehanteerd en is in Fryslân nog niet 
toegepast. 

 
Wet inrichting landelijk gebied 
De FUMO voert op verzoek van de provincie eventuele toezichts- en handhavingsacties uit ingevolge 
de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg). Uitvoering vindt plaats op basis van een offerte en/of 
nacalculatie, één en ander afhankelijk van het verzoek van opdrachtgever.   

9.5 Toezicht op infrastructurele voorzieningen  

Bij de realisatie van infrastructurele voorzieningen kan een heel scala aan wetten van toepassing zijn, 
zoals de Wabo, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet natuurbescherming en Verordening 
Wet natuurbescherming Fryslân 2017, Waterwet, Woningwet (bouwvergunningen en 
sloopmeldingen), de Wet ruimtelijke ordening en de provinciale wegen- en/of vaarwegenverordening. 
De provincie heeft in dergelijke gevallen vaak meerdere petten op, zoals die van opdrachtgever 
(bijvoorbeeld aanleg weg), van vergunningverlener (project met provinciaal ruimtelijk belang of een 
ontgronding) en toezichthouder. Het ‘milieutoezicht op infrastructurele voorzieningen’ is één van de 
wettelijke basistaken van de FUMO indien GS het besluit RO neemt. De basistaak behelst het 
toezicht op de bepalingen van de Wabo, Wm en Wbb. Vaak is hierbij bodem een belangrijk aspect.  
  
Indien een dergelijk project zich aandient, wordt een separate opdracht aan de FUMO verstrekt. Bij 
een dergelijke opdracht worden de volgende aandachtspunten, opgedaan in het project toezicht 
N381, in acht genomen: 

• Vul de rol van GS als opdrachtgever concreet in, stel vooraf voor het project een risicoanalyse 
op en bepaal de prioriteiten, doelen en activiteiten conform de kwaliteitseisen; 

• Bepaal de (integrale) toezichtstrategie; 

• Wijs een overall coördinator voor het toezicht aan (bouw, bodem, milieu, natuur, 
wegenverordening etc.) die zorgt voor samenhang in het toezicht; 

• Bepaal vooraf de (tussen)evaluatie momenten; 

• Bepaal indien nodig het budget; 

• Stel een werkinstructie m.b.t. het uitvoeren van toezicht en de rapportage op. 
  
Voor nieuwe werken gaan we, voorafgaand aan de feitelijke werkzaamheden, in gesprek met de 
projectleiding en uitvoerders en checken we de naleving van regels in het management en bestek van 
het project.  
 
In 2022 zijn er vooralsnog geen situaties (inpassingsbesluiten RO van GS) aan de orde waar deze 
basistaak van GS speelt. Er worden wel enkele kleinere infraprojecten uitgevoerd in 2022. Mocht hier 
sprake zijn van benodigde VTH inzet dan wordt de FUMO hiervoor benaderd.  
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10 Programma Specifiek toezicht en (strafrechtelijke) handhaving  

10.1 Ketentoezicht 

Ketentoezicht is het op elkaar afgestemde toezicht van één of meer toezichthouders op de naleving, 
de kwaliteit of de veiligheid van een handeling of zaak, dat zich uitstrekt tot alle partijen die 
achtereenvolgens betrokken zijn bij deze handeling of zaak. Voor ketentoezicht zijn voor de FUMO 
collectieve uren beschikbaar. Voor alle gemeenten en de provincie Fryslân is 4 fte beschikbaar voor 
ketentoezicht. Voor de provincie Fryslân is 600 uren beschikbaar. 
 

 

 

 
 
Samen met de ketenpartners is in 2015 een brede risicoanalyse voor het ketentoezicht opgesteld; 
deze is vastgesteld in het bestuurlijk VTH-overleg van 26 november 2015. Op basis van de analyse 
zijn de ketens Co-vergisting, asbest, in- en uitvoer van afval (havens) en grondstromen gekozen. Het 
ketentoezicht vindt plaats in nauwe samenwerking met de handhavingspartners (gemeenten, het 
waterschap, politie). Afstemming, zowel ambtelijk als bestuurlijk, vindt plaats via het Fries VTH-
overleg.  
 
Ketentoezicht waarbij provinciale bevoegdheden aan de orde zijn, betreffen bijvoorbeeld de 
grondstromen bij grote (provinciale) infrastructurele projecten (bijvoorbeeld N381). Verder kan het 
gaan om toezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met gevaarlijke stoffen en diverse afvalstoffen, 
waaronder ook afvalmakelaardij.  
 
Opzet ketentoezicht 
De uitvoering en coördinatie van het ketentoezicht is neergelegd bij de FUMO. In 2021 is binnen de 
FUMO, conform het VTH-beleid basistaken, begonnen het ketentoezicht op niveau te brengen. In 
2022 wordt hier een vervolg aan gegeven om zodoende het ketentoezicht verder te ontwikkelen. Om 
dit te doen is een projectleider aangesteld. De projectleider maakt voor 2022 een nieuw 
ketenprogramma. De focus zal liggen op de afvalbranche. 
 
Afstemming ketentoezicht in Noord-Nederland 
Ketentoezicht kenmerkt zich vaak door ketens die provinciegrenzen overschrijden. De FUMO neemt 
voor ons en de gemeenten deel aan het noordelijk ketenoverleg (gebied Overijssel, Drenthe, 
Groningen en Fryslân), hier vindt de afstemming met de noordelijke handhavingspartners plaats. 
Daarnaast gaat de FUMO in 2022 tenminste één ketenproject met de drie noordelijke 
omgevingsdiensten uitvoeren.  

10.2 Bereikbaarheid en crisisorganisatie 

 
24-uurs bereikbaarheid / piketdiensten / crisisorganisatie 
De FUMO is 24/7 bereikbaar voor oproepen van zowel bedrijven als particulieren die een milieu-
gerelateerde melding willen doen (milieu-alarmnummer). Hiermee voldoen we als provincie aan het 
24-uurs bereikbaarheidscriterium en kunnen we adequaat reageren op ongewone voorvallen en 
klachten.  
 
Voor BRZO bedrijven is een separate 24-uurspiketregeling van toepassing onder 
verantwoordelijkheid van de ODG. Meldingen die bij de FUMO binnenkomen over een BRZO bedrijf, 
worden direct doorgestuurd aan de Piket achtervang van de ODG. Lichte meldingen handelt de 
dienstdoende piketambtenaar van de FUMO zelf af, echter altijd in overleg met de BRZO achtervang.  

Omgevingswet 
Ketentoezicht is een van de basistaken van de omgevingsdienst 
(basistaak 11). De basistaken komen zo beleidsneutraal mogelijk in de 
Omgevingswet terug.  
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Voor zwemwater voert de FUMO een specifieke piketdienst uit. Vanaf 1 mei t/m 30 september is de 
zwemwatertelefoon 24 uur bereikbaar en wordt de bebording van zwemwaterplassen daar waar 
noodzakelijk aangepast, bijvoorbeeld bij constatering van blauwalg.  
 
De uren voor de piketdienst vallen in de nieuwe financieringssystematiek binnen de collectieve uren. 
Hiervoor zijn dus niet meer een specifiek aantal uren gereserveerd.  
 
Meldingen ongewone voorvallen  
Bij ongewone voorvallen handelt de piketdienst volgens hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. Dit 
houdt in dat deze een eerste toets op ernstig gevaar voor volksgezondheid en/of ernstig milieugevaar 
doet. Indien daarvan sprake is neemt het bedrijf onmiddellijk maatregelen om verdere gevolgen te 
stoppen of te beperken.  
 
Indien nodig melden de FUMO en ODG, volgens afspraak met Ministerie I&W (werkinstructie), 
ongewone voorvallen door naar de Inspectie Leefomgeving en transport (ILT) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Bovendien stelt de dienstdoende piketambtenaar de betrokken 
portefeuillehouder en de betrokken collega’s van de provincie hiervan gelijktijdig op de hoogte. De 
FUMO neemt momenteel een actieve rol aan in deze meldingen, ze zoeken samenwerking met de 
brandweer (VRF), beschikken sinds kort over een digitaal meldingsformulier en reageren actief op 
incidenten. 
 

 
 
 
 
 
Voor 2022 wordt het werkaanbod voor klachten en ongewone voorvallen bij Provinciale bedrijven als 
volgt ingeschat:  

 Aantal  gepland 2022 

Klachten  80 

Ongewone voorvallen,  indirecte lozingen 50 

Ongewone voorvallen, overig 20 

Overige 100 

Totaal aantal meldingen 250 

 
De uren van klachten en ongewone voorvallen vallen onder het basistoezicht bedrijven en zijn daar 
ook in het urenoverzicht opgenomen.  

10.3 Strafrechtelijk 

 
LHS 
De provincie heeft de Landelijke handhavingsstrategie (LHS) en de Landelijke handhavingsstrategie 
Brzo vastgesteld op 2 december 2014. Hiermee sluit de provincie Fryslân aan op een landelijk 
uniform kader voor handhaving. Doel van de LHS is om uit het oog punt van rechtsgelijkheid 
uitvoering te geven aan de beginselplicht tot handhaven, passend te interveniëren bij iedere 
bevinding, in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes te maken en interventies op vergelijkbare 
wijze te kiezen en toe te passen. Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten bevoegde 
gezagen een nalevingstrategie hebben. De LHS ondersteunt dit. Het strafrecht komt in beeld als de 
(mogelijke) gevolgen van belang zijn of aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar. Eveneens komt het 
strafrecht in beeld als het gedrag van de overtreder daar aanleiding toe geeft. Strafrechtelijk optreden 
is vooral gericht op het bestraffen van de overtreder en het wegnemen van diens wederrechtelijk 

Omgevingswet 
De regelgeving m.b.t. ongewone voorvallen is in de Omgevingswet 
opgenomen in Hoofdstuk 19 “Bevoegdheden in bijzonder 
omstandigheden”. Deze regelgeving is gebaseerd op EU regelgeving 
en zal in grote lijnen hetzelfde blijven. 
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genoten voordeel. Het vaststellen en invoeren van de LHS is onderdeel van de procescriteria van de 
landelijke Kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo. 
 
BOA-structuur Fryslân en BOA-coördinatie 
In het bestuurlijk VTH-overleg van 21 november 2019 en het (extra ingelaste) bestuurlijk VTH-overleg 
van 19 december 2019 zijn besluiten genomen over het organiseren van een provincie dekkende 
structuur voor buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) voor het domein II (milieu). In deze 
structuur zijn drie clusters van samenwerkende gemeenten actief. De overige gemeenten en de 
provincie hebben de Boa-taken ondergebracht bij de FUMO. De structuur moet bijdragen aan een 
effectieve en passende interventie bij bevindingen zoals is bedoeld met de LHS. In het door het 
bestuurlijk VTH-overleg vastgestelde beleidsdocument Functionele Boa-structuur Fryslân zijn de 
uitgangspunten en een nadere uitwerking van de structuur beschreven. 
Met de Boa-structuur komt de gezamenlijke Boa-capaciteit (domein II) van de FUMO op minimaal 3 
fte. De provincie neemt hiervan 2 fte (2680 uur) voor haar rekening gedurende de periode 2020 – 
2022. In 2022 wordt de functionele Boa-structuur geëvalueerd. Mede op basis van de uitkomst van de 
evaluatie wordt bepaald hoeveel boa-inzet de provincie in 2023 bij de FUMO zal afnemen. 
 
De gemeenten, provincie, politie en OM hebben ingestemd met een centrale Boa-coördinatie bij de 
FUMO. Hiertoe is 700 uur als collectieve taak opgenomen in de begroting 2022 van de FUMO. De 
uren worden naar rato van de deelnemersbijdrage voor basistaken verdeeld over de deelnemers. De 
evaluatie van de functionele Boa-structuur kan leiden tot bijstelling van de benodigde uren voor Boa-
coördinatie. 
 
De Boa-coördinator is een centrale functie binnen de Boa-structuur en een belangrijke succesfactor 
voor het slagen van de structuur. De Boa-coördinatiefunctie wordt op een onafhankelijke manier 
uitgevoerd en heeft een verbindende, ondersteunende, monitorende en rapporterende rol voor alle 
betrokken partners. De hoofdtaken per rol zijn uitgewerkt in beleidsdocument Functionele Boa-
structuur Fryslân. De belangrijkste taken zijn:    

• Het organiseren van periodieke Boa-bijeenkomsten voor ontmoeting, afstemming, kennis- en 
ervaringsuitwisseling, casusbespreking aan de hand van de LHS en training en opleiding. 

• Fungeren als centraal aanspreekpunt voor alle partners van de Functionele Boa-structuur 
Fryslân en in het bijzonder voor het OM/FP en de politie ten behoeve van een goede en 
soepele samenwerking tussen het bestuurs- en strafrecht, zoals beoogd in de LHS. 

• Het verzorgen van een halfjaarlijkse rapportage aan de gezamenlijke VTH-partners – 
provincie, gemeenten, OM en politie (via het VTH-overleg Fryslân) over het functioneren en de 
resultaten van de functionele Boa-structuur, inclusief eventuele verbeteradviezen/-voorstellen. 
De halfjaarlijkse rapportage kan tevens worden geagendeerd in het DB en AB van de FUMO 
voor het bespreken van FUMO gerelateerde onderwerpen.  

Samenwerking Noord-Nederland 
Na het oprichten van de FUMO in januari 2014 zijn een aantal samenwerkingsverbanden op een laag 
pitje komen te staan: (zomer-)watertoezicht, gezamenlijke controles met handhavingspartners als 
politie, Wetterskip, Rijkswaterstaat, NVWA, e.a. Deze (onbedoelde) ontwikkeling was vooral een 
direct gevolg van het nieuwe commerciële concept. Inmiddels is er een roep vanuit de praktijk om 
meer dan de laatste jaren het geval was, weer te gaan samenwerken bijvoorbeeld op de thema’s: 
ondermijning, milieucriminaliteit, ketenonderzoek, afvaltransportcontroles en watertoezicht. Binnen de 
bandbreedte van de commerciële én personele mogelijkheden wordt thans bekeken op welke wijze 
tóch samengewerkt kan worden. 
 
Door de coronamaatregelen zijn sinds 2019 geen gezamenlijke LHS-actiedagen georganiseerd en 
ook ging de Friese VTH-netwerkdag sinds 2019 niet door. Deze dagen zijn de pijlers van de 
samenwerking tussen handhavingspartners én het toepassen van uniform handhavingsbeleid 
overeenkomstig de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). Zodra de omstandigheden het toelaten 
zullen dit soort initiatieven weer worden opgepakt. 
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Overleg Toezichtkring Natuurhandhaving Fryslân 
De boa’s van de FUMO (disciplines groen en grijs) zijn elk kwartaal vertegenwoordigd in het 
Regionaal Toezichtkring Overleg (RTO) onder leiding van de politie. Het doel van deze overleggen is 
het elkaar informeren over lopende (strafrechtelijke) zaken en onderzoeken. Daarbij ligt het accent 
vooral op zaken in het groene spoor (natuur). Bij het RTO zitten verder Boa’s die werkzaam zijn bij 
Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Fryslân en Wetterskip Fryslân. 
Tevens nemen aan het RTO deel de taakaccenthouders Milieu van de politie Eenheid Noord 
Nederland en opsporings-ambtenaren van de Nederlandse voedsel en waren autoriteit (NVWA) en de 
Landelijke inspectie dieren (LID).  
 
Samenwerking provinciale (nautische) Boa’s 
Er hebben inmiddels diverse overleggen plaatsgevonden tussen de FUMO en Provinciale Waterstaat 
over samenwerking. Recentelijk zijn voornemens uitgesproken om structureel en jaarrond 
gezamenlijke vaarsurveillances uit te gaan voeren. Voorheen gebeurde dit vooral op basis van ad hoc 
afspraken en alleen in de zomermaanden. In eerste instantie gaat het daarbij om de samenwerking 
tussen de (9) nautische boa’s en de (9) milieuboa’s van de FUMO. Op dit moment wordt getoetst of 
het haalbaar is om eens in de twee weken een gezamenlijke actie uit te voeren. De daadwerkelijke 
samenwerking start zo mogelijk aanvang 2022.  
 
Boa-registratiesysteem (BRS) 
De (strafrechtelijke-)registraties zoals een proces verbaal, constatering, een formele waarschuwing 
en een uitgevaardigde BSBm worden door de boa’s van de FUMO, It Fryske Gea en de nautische 
boa’s verwerkt in het BoaRegistratieSysteem (BRS). Het BRS faciliteert het uploaden van de BSBm 
naar het CJIB.  

10.3.1 Risicoanalyse en prioriteiten 

De afgelopen jaren is gebleken dat, als we het hebben over prioriteiten en risico’s, de thema’s asbest, 
bodem en afval steeds terugkomen. Dit heeft te maken met hoge verwerkingskosten die het voor 
milieucriminelen interessant maken zich op deze markt te begeven. Een aantal complexe 
ketenonderzoeken laat zien dat bijvoorbeeld het illegaal afzetten van afval in de landbouw in Fryslân 
een doorlopend thema is. Deze onderzoeken brachten en brengen duidelijke vormen van 
ondermijning aan het licht. Op dit moment voert de Provincie o.a. gesprekken met FUMO en het Riec 
over de organisatie van ondermijning in Fryslân. 

10.3.2 Producten en beschikbare uren 

Bij de FUMO werken op dit moment 5 Boa’s (5 fte) met het taakaccent groen (Wet 
natuurbescherming) en 4 Boa’s (2,5 fte) met het taakaccent grijs (milieuwetgeving). Bij de ODG is er 
ook één BOA voor de Brzo bedrijven. De Boa’s stellen processen verbaal op voor het Openbaar 
Ministerie in de vorm van Wet Mulder bekeuringen (de bekende geeltjes), Snelle Afhandeling Milieu 
(SAM) verbalen en uitgebreide processen verbaal (tik-PV). Daarnaast vaardigen de FUMO Boa’s en 
een aantal door de directeur van de FUMO hiertoe gemandateerde Boa’s (w.o. Boa’s van gemeenten, 
It Fryske Gea en nautische Boa’s van de Provincie Fryslân) ook Bestuurlijke Strafbeschikkingen 
milieu (BSBm) uit. De BSBm is in beginsel een bestuurlijk strafrechtinstrument waarvoor specifiek de 
directeuren van de omgevingsdiensten bevoegd zijn. 
 

10.4 Handhavingsbesluiten 

 
De FUMO verzorgt een aantal juridische werkzaamheden voor de provincie. Hieronder vallen onder 
andere handhavings- en daaruit voortvloeiende invorderingsbesluiten. De provincie zorgt voor de 
vaststelling van de invorderingsbeschikking en het (daadwerkelijk) invorderen van de verbeurde (en 
te verbeuren) dwangsommen. De FUMO adviseert over de op te stellen invorderingsbeschikking en 
stuurt die in conceptvorm aan de provincie. De provincie bewaakt de invorderingstermijnen in het 
provinciale zaaksysteem volgens de provinciale procesbeschrijving. Als een dwangbevel nodig is zal 
de provincie dit, nadat GS hebben besloten een dwangbevel uit te vaardigen, bij een incasso- of 
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deurwaardersbureau neerleggen. De provincie informeert de FUMO over het verloop van de 
invordering. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is een schatting gemaakt van het 
aantal handhavingsbesluiten (inclusief (voornemen) invorderingsbesluiten) voor 2022. Zie 
onderstaande tabel. Het gaat daarbij zowel om de Wabo als om de Wet bodembescherming, 
Ontgrondingenwet, (zwem)water e.d. De natuur-gerelateerde handhavingszaken worden door de 
provincie zelf uitgevoerd en zijn niet meegenomen in de tabel. 
 
Tabel – Schatting aantal handhavings- en daaruit voortvloeiende invorderingsbesluiten 2022 

Besluit Aantal handhavingsbesluiten 

Bestuursdwang 1 

(Voornemen) dwangsombesluit 20 

(Voornemen) invorderingsbesluit 10 
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11 Programma Ondersteuning FUMO en ODG 

11.1 Advies 

Periodiek portefeuilleoverleg (PO) FUMO/BRZO en pers-, staten- en derden vragen 
Algemeen 

• De FUMO/ODG zorgt voor technische en juridische en eventuele financiële input, inclusief 
signalering van bestuurlijk gevoelige onderwerpen voor het portefeuille overleg. De provincie 
zorgt voor coördinatie, opstellen agenda, verslaglegging en bijhouden actielijst. 

• De FUMO/ODG levert input middels het aanleveren van een inhoudelijke notitie en/of brief 
voor de beantwoording van statenvragen. De provinciale afdelingen zorgen voor de interne 
routing en aanlevering bij GS-coördinatiepunt.  

• De FUMO/ODG levert verder input aan de provinciale afdeling Communicatie voor het 
beantwoorden van persvragen, conform het hiervoor opgestelde protocol. Ook beantwoordt de 
FUMO/ODG vragen van derden (zoals inwoners, makelaars, (nuts)bedrijven andere 
organisaties) op het specifieke vakgebied.  

FUMO 
Tweewekelijks vindt portefeuilleoverleg plaats tussen de gedeputeerde en een afdelingshoofd van de 
FUMO in aanwezigheid van de ambtelijk opdrachtgever. Voor de aanwezigheid, reistijd, voorbereiding 
en administratieve werkzaamheden bij PO stukken is 600 uur beschikbaar. Waarvan 200 uur voor 
vragen van pers, PS en derden op deze post beschikbaar zijn. 
 
ODG 
Tweemaandelijks voert de coördinator van team Brzo Noord van Omgevingsdienst Groningen in 
aanwezigheid van de ambtelijk opdrachtgever overleg met de gedeputeerde over Brzo+ bedrijven en 
zo nodig vaker. Er wordt navolging gegeven aan de motie van Provinciale Staten van Fryslân om 
geïnformeerd te worden over handhavingstrajecten bij Brzo inspecties: “onverwijld indien zich een 
handhavingstraject voordoet op basis van een overtreding Brzo categorie 1 of 2 (onmiddellijke zware 
dreiging zwaar ongeval/onvoldoende maatregelen getroffen etc.)” als GS het bevoegde gezag zijn; 
voor de Wabo handhaving. Dit is na zienswijzeperiode van twee weken op de openbare 
samenvatting. 
 
Beleids- en bestuurlijke advisering VTH 
Algemeen 
Als opdrachtgever is de provincie verantwoordelijk voor de beleidsdocumenten en de planning- en 
control cyclus rond VTH-onderwerpen. Daarbij is input vanuit de uitvoering (FUMO/ODG) 
noodzakelijk: 

• FUMO/ODG informeert de provincie pro-actief over ontwikkelingen die van betekenis zijn voor het 
VTH-beleid, of levert informatie indien dat gevraagd wordt. Het opstellen van Beleidsstukken 
zullen projectmatig worden uitgevoerd; 

• FUMO neemt deel aan de Klankbordgroep Omgevingswet Provincie; 

• FUMO en ODG (bij Brzo onderwerpen) levert input ten behoeve van het AAC en BAC-MTH; 

• De ODG levert een jaarlijks Werkprogramma en Jaarverslag, de FUMO levert een bijdrage aan 
het provinciale VTH-uitvoeringsprogramma en -jaarverslag. 

 
Tevens adviseren de FUMO en ODG over: 

• (Algemene18) specialistische advisering op het gebied van het gehele VTH-domein, zowel 
technisch als juridisch (o.a. geur, lucht, geluid, afval, externe veiligheid, m.e.r., mijnbouw; 

• Het beoordelen en adviseren van (algemene) plannen en onderzoeken; 

• (algemene19) juridische werkzaamheden zoals het opstellen beschikkingen, verweerschriften, 
pleitnota’s, vertegenwoordiging in rechte in voorlopige voorziening, bezwaar- en 
beroepsprocedures; 

 
18 Algemene, dat wil zeggen advisering, niet gerelateerd aan een concrete vergunning- of handhavingszaak. 
19 Algemene, dat wil zeggen niet gerelateerd aan concrete vergunning- of handhavingszaken cq -besluiten. 
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• De afstemming met de provinciale afdelingen indien sprake is van samenloop / samenhang met 
besluiten die door de provincie worden genomen; 

• Algemene advisering over m.e.r.(ontwikkelingen) en interne m.e.r.-coördinatie FUMO; 

• Specialistisch advies mijnbouw bij het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen en 
leidingtracé’s en bij m.e.r.-trajecten (aardgas, schaliegas, zoutwinning, aardwarmte) in relatie tot 
de wettelijke integrale adviesrol van de provincie; 

• Kleinere adviesvragen rond de (voorbereiding op de) Omgevingswet (herijking actualisatieplan, 
beleid vooroverleg reguliere procedures. 

 
Voor de beleids- en bestuurlijke advisering VTH is 1236 uur inclusief 245 uur midoffice beschikbaar. 
 
Brede beleidsadvisering ‘ontwikkelingen’ in 2022: 
De komende jaren is sprake van een veelheid van ontwikkelingen, zowel in de wetgeving voor de 
fysieke leefomgeving als inhoudelijk. Deze onderwerpen vragen via de IPO-structuur (AAC, BAC-
VTH) om denkkracht en inzet. Voorbeelden zijn financiële zekerheidsstelling bij afvalbedrijven en 
provinciale doelstellingen rond de circulaire economie en duurzaamheid. Dit vraagt om deskundige 
inzet vanuit FUMO en ODG. Deze advisering vindt plaats op regiebasis (vraag-gestuurd). Hiervoor 
wordt in 2022, 1000 uur voor de FUMO gereserveerd. 

11.2 Ondersteuning  

Procedurele ondersteuning 
Algemeen 
De FUMO/ODG voert structureel een groot aantal ondersteunende taken voor ons uit in mandaat.  
Procedurele taken zoals het ontvangen en verwerken van (digitale) aanvragen in het eigen 
zaaksysteem, het versturen van brieven/beschikkingen en afschriften, het publiceren van 
kennisgevingen in de Friese zaterdagkranten en Overheid.nl via Communicatie provincie Fryslân, 
publiceren van omgevingsvergunningen volgens de Wm op Overheid.nl, de ter inzage legging, het 
innen van leges via provinciale afdeling Financiën en het archivering van VTH dossiers in eigen 
zaaksysteem volgens Archiefwet (in overleg met de provinciale archiefinspecteur en -archief adviseur  
De front- en midoffice heeft de eerste-lijns-contacten, via telefoon en e-mail, met de provinciale 
bedrijven en belanghebbenden. Ook coördineert de front- en midoffice het indienen van bestuurlijke-
stukken die door de dienst zijn voorbereid.  
 
Verder zorgt FUMO/ODG voor juiste informatie over producten en diensten omgevingsrecht van de 
provincie op de provinciale website en verwijzen hier zo nodig naar op de eigen website. Er waren 
procesbeschrijvingen waarin de afspraken tussen provincie en FUMO waren verankerd. In 2021 
werden deze procesbeschrijvingen geactualiseerd en in 2022 wordt e.e.a. afgerond in opmaat naar 
de Omgevingswet en vastgesteld door provincie en FUMO/ODG. 
De FUMO /ODG zorgen conform artikel 19.1 b Wet milieubeheer het publiceren van onherroepelijke 
omgevingsvergunningen IPPC. Sinds 1 juli 2021 (inwerkingtreding Web) worden de vergunningen 
van de provinciale bedrijven op overheid.nl (provinciaalblad) gepubliceerd. 
 
ODG 

• De uren voor midoffice taken als registreren, publiceren, rapporteren, beheer applicaties 
vallen onder primaire ondersteuning; 

• De ODG draagt zorg voor een openbare samenvatting van de Brzo-inspectieverslagen op de 
website www.brzoplus.nl.  
 

FUMO 

• Vanaf 2020 worden de uren gemaakt voor ondersteuning (midoffice) op de betreffende zaken 
geschreven en dus ook per programma geregistreerd, inclusief bekendmakingen en 
publicaties. 

• De FUMO draagt bij aan een optimale informatie-uitwisseling via de Webportal met de 
gemeenten. Voor het vullen (en opschonen) van de portal zijn de gemeenten verantwoordelijk.  

http://www.brzoplus.nl/
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• Daarnaast zijn er algemene ondersteunende taken die niet één op één gerelateerd kunnen 
worden aan een inrichting of zaak.  

• Aanvragen / meldingen van Brzo+ bedrijven worden doorgestuurd naar het OLO (digitaal 
omgevingsloket) van de ODG.  

• De provincie heeft samen met de FUMO-specialisten digitale aanvraagformulieren ontwikkelt 
voor Bodem, Ontgrondingen en Luchtvaart. Sinds 2021 zijn deze e-formulieren beschikbaar. 

 
Ondersteuning BIBOB 
De FUMO ondersteunt bij alle Wet Bibob zaken (ook bij Brzo+ bedrijven). Hiervoor zijn in totaal 800 
uren beschikbaar. 
 
Vertegenwoordiging provincie (werkgroepen, IPO) 
FUMO vertegenwoordigt de provincie in landelijke en/of regionale werk- of projectgroepen waar dat 
nodig is om de ontwikkelingen op het specifieke vakgebied te volgen en af te stemmen. Hieronder valt 
ook het vertegenwoordigen van de provincie in IPO-overleggen en regionale en landelijke 
werkgroepen. Jaarlijks wordt de lijst met deze overleggen geactualiseerd in het kader van de 
opdrachtverstrekking aan de FUMO. Voor 2022 is 500 uur beschikbaar voor IPO overleggen.  
Als er Brzo onderwerpen in het IPO Juristen MTH overleg worden behandeld, kan de jurist advies bij 
de ODG vragen. 
ODG neemt deel aan landelijke werkgroepen (zoals MJA 2020-2023). 
 
Ondersteuning / input WOB 
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) neemt de provincie een besluit op verzoeken 
om het verstrekken van informatie, voor zover het verzoek documenten betreft die uitsluitend bij de 
provincie berusten. Het afhandelen van Wob-verzoeken gericht aan de provincie, berust bij de FUMO 
voor zover deze zien op taken die in dit programma bij de FUMO worden belegd. De FUMO verricht 
met betrekking tot de gevraagde informatie de toets aan de Wob. Voor 2022 is 300 uur beschikbaar 
voor dit onderdeel. Mochten er grote Wob aanvragen gedaan worden in 2022 zal hier maatwerk op 
plaats vinden.  
De ODG levert deze ondersteuning voor Brzo/RIE-4 bedrijven. 
 
Bezwaar – en beroepsprocedures 
De FUMO verzorgt alle werkzaamheden met betrekking tot bezwaar- en beroepsprocedures, 
waaronder tevens begrepen voorlopige voorzieningen, die voortvloeien uit door de FUMO in mandaat 
genomen besluiten, voor zover deze betrekking hebben op de aan de FUMO gemandateerde 
bevoegdheden, met inachtneming van de navolgende instructies of beperkingen.  
 
Waar het gaat om procedures met juridische en/of financiële risico’s of procedures die 
politiek/bestuurlijk gevoelig van aard zijn, vindt te allen tijde overleg plaats met de provincie en 
worden processuele handelingen ten minste afgestemd met de verantwoordelijk gedeputeerde. 
Tevens vindt afstemming met de provincie plaats indien sprake is van samenloop of samenhang met 
besluiten van de provincie. 
 
Onder de werkzaamheden in het kader van bezwaarprocedures valt het samenstellen van een 
dossier, inhoudende alle op de zaak betrekking hebbende stukken, ten behoeve van (het secretariaat 
van) de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften, beroepschriften en klachten van de 
provincie Fryslân alsmede ten behoeve van de bezwaarmaker(s) en eventuele derde 
belanghebbende(n). Voorts vallen daaronder het indienen van een verweerschrift, de 
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan tijdens de hoorzitting bij de commissie en het opstellen 
van het conceptbesluit op bezwaar. Het nemen van een besluit op bezwaar vindt plaats door GS.  
 
Onder de werkzaamheden in het kader van (hoger) beroepsprocedures waarin de FUMO als 
verwerende partij optreedt, vallen het nemen van een procesbesluit, het indienen van een 
verweerschrift, het bij de (hoger) beroepsinstantie indienen van de op de procedure betrekking 
hebben de stukken en het verrichten van overige noodzakelijke processuele handelingen. Voorts 
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vallen daaronder het verstrekken van een machtiging om de provincie te vertegenwoordigen ter zitting 
en het optreden als gemachtigde van de provincie ter zitting.  
 
Voor de situatie waarin de FUMO de provincie adviseert (hoger) beroep in te stellen, wordt in beginsel 
geen mandaat verleend, behoudens indien bijvoorbeeld sprake is van een spoedeisende situatie 
(bijvoorbeeld een Voorlopige Voorziening) waar besluitvorming door GS niet kan worden afgewacht. 
In dat geval wordt het besluit tot instellen van (hoger) beroep zo spoedig mogelijk ter kennis van GS.  
 
Onder de werkzaamheden in het kader van (hoger) beroep vallen het verstrekken van een machtiging 
om het bestuursorgaan te vertegenwoordigen ter zitting en het optreden als gemachtigde van het 
bestuursorgaan ter zitting alsmede overige noodzakelijke processuele handelingen.   
 
Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is een schatting gemaakt van het aantal bezwaar- 
en beroepszaken in 2022. Zie onderstaande tabel. Het gaat daarbij zowel om de Wabo als om de Wet 
bodembescherming, Ontgrondingenwet, (zwem)water e.d. De natuur-gerelateerde bezwaar- en 
beroepszaken worden door de provincie behandeld en zijn niet meegenomen in de tabel. 
 
Tabel – Schatting aantal (afgeronde) bezwaar- en beroepszaken in 2022  

Besluit Vergunningverlening Toezicht & Handhaving 

Bezwaar 5 12 

Beroep 5 12 

 
Netwerkdag handhaving 
De provincie verleent een bijdrage aan de FUMO voor het organiseren van de jaarlijkse Friese VTH-
netwerkdag (kosten en uren). De provincie is betrokken bij de organisatie van deze dag. In 2022 zal 
hiervoor een bedrag van € 12.500 worden begroot. Jaarlijks zal dit bedrag geïndexeerd worden. 
Tevens wordt er 200 uur aan plusuren ingezet voor de organisatie. Doorgaans wordt deze dag 
gehouden rond de derde donderdag van september, de organisatie gaat gewoonlijk al in januari van 
start met het bepalen van een centraal thema en het invullen van workshops en gastsprekers. 

11.3 Overige opdrachten  

In heeft de provincie een opdracht uitgezet genaamd: ‘De weg van provincie Fryslân naar een 
‘succesvolle, stapsgewijze werkwijze van sturing tussen beleid en uitvoering’. Doel van de opdracht is 
het verder optimaliseren van de meerjarige VTH-beleidscyclus van de provincie Fryslân. Optimalisatie 
zal plaats vinden op twee vlakken. Als eerste op inhoud: het bepalen van doelen, prioriteiten, 
strategie, indicatoren en definities (o.a. naleefgedrag). Als tweede, optimalisatie van het  
beleidsproces: het efficiënter maken van het proces van aanleveren en delen van informatie, 
opstellen analyses, verslagen en rapportages en de verschillende onderdelen op logische momenten 
in het proces uitvoeren. Daaruit voortkomend bestaat de opdracht uit drie (deel)opdrachten: big 
8/beleidscyclus onderzoek, ontwikkeling van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op alle VTH- 
gebieden en advies over eenduidigheid en gebruik van het begrip naleefgedrag. Deze opdracht 
bevindt zich ten tijde van het opstellen van dit Uitvoeringsprogramma in een afrondende fase. In 2022 
krijgt deze opdracht een vervolg, in de zin van implementatie. Bij deze opdracht wordt medewerking 
aan de Fumo/ODG gevraagd. In 2022 zijn daar 100 uren voor de FUMO gereserveerd. Voor ODG 
zullen dat ca. 40 uren zijn. 
 
Daarnaast verandert er één en ander onder de Omgevingswet voor wat betreft de leges. Zo wordt het 
bijvoorbeeld mogelijk om voor milieubelastende activiteiten leges te heffen. Voor de berekening van 
de tarieven is input van de FUMO nodig. In 2022 zijn daar 100 uren voor beschikbaar gesteld20.   
 
 

 
 

 
20 Vallend binnen de beschikbare uren voor beleids- en bestuurlijke advisering. 
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12 Samenwerking, coördinatie en regie 

12.1 Samenwerkingsafspraken FUMO en ODG 

 
In artikel 1 van de Dienstverleningsovereenkomst Provincie Fryslân FUMO basistaken 30-6-2015 is 
bepaald dat samenwerkingsafspraken nader zullen worden uitgewerkt. Her en der in dit VTH-
programma zijn de belangrijkste afspraken over de te leveren ondersteuning benoemd. In de 
Producten- en Dienstencatalogus zijn de afspraken over termijnen van te leveren diensten 
opgenomen.  
 
De overdracht van provinciale VTH-taken naar de FUMO is inclusief archiveringsverplichtingen. Dit is 
vastgelegd in de (Onder)mandatering aan de FUMO voor het uitvoeren van taken, inclusief de 
daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard. De 
FUMO heeft hiervoor de Archiefverordening FUMO en het Besluit informatiebeheer FUMO 
vastgesteld. 
 
Voor werken op locatie is in artikel 10 van de Dienstverleningsovereenkomst Provincie Fryslân FUMO 
basistaken 30-6-2015 vastgelegd dat medewerkers van de FUMO op het provinciehuis kunnen 
werken en daarbij gebruik kunnen maken van technische infrastructuur en overige benodigde 
middelen, zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. 
 
Voor taken met separate financiering geldt dat deze incidenteel, éénmalig en/of eindig zijn. Hierbij 
wordt met offertes en opdrachtbrieven gewerkt. Zonder opdrachtbrief geen separate financiering en 
dus geen dekking voor gemaakte uren. 
 
Voor de ODG zijn de afspraken opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Brzo- en 
RIE-4 taken provincie Fryslân en ODG. Deze overeenkomst is op 9 mei 2019 door beide partijen 
ondertekend. Invulling van het opdrachtgeverschap richting de ODG vindt plaats in afstemming met 
de provincies Drenthe en Groningen in reguliere overleggen. GS heeft mandaat verleend aan de 
directeur van ODG ten behoeve van de uitvoering van de VTH-taken bij de Friese Brzo/RIE-4 
bedrijven op 24 september 2019. Jaarlijks stellen GS, uiterlijk 31 december voorafgaand aan het 
kalenderjaar waarop het programma betrekking heeft, het werkprogramma Brzo vast (bijlage 5).  
In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen onder art. 14 lid 2 dat de ODG is belast met het 
beheer van de archiefbescheiden overeenkomstig de door GS vastgestelde Besluit informatiebeheer. 
ODG en FUMO hebben samen met de provincie afspraken gemaakt over de informatievoorziening en 
de financiering van taken die FUMO voor ODG uitvoert, of als bedrijven overgaan van de FUMO naar 
de ODG of andersom en de procesbeschrijvingen worden in afstemming met de provincie vastgelegd 
(‘Wijzigen bevoegd gezag en opstellen Provinciale bedrijvenlijst’). 

12.2 Coördinatie en regie 

De provincie heeft een wettelijke coördinatietaak voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH). Wat deze taak inhoudt ligt vast in de Wabo (artikel 5.9). Het doel is het bevorderden van de 
kwaliteit en doelmatigheid van de uitvoering van de VTH-taken door samenwerking met betrokken 
partijen. In Fryslân zijn dit de gemeenten, Wetterskip Fryslân, OM, Politie, FUMO, Veiligheidsregio en 
terreinbeherende organisaties (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en 
Sportvisserij Fryslân.  
 
De coördinerende taak heeft een brede uitwerking en gaat over groot aantal wetten in het 
omgevingsrecht. Daarmee niet alleen over de taken die door de FUMO/ODG worden uitgevoerd, 
maar ook over uitvoering van taken door de provincie.  
 
Belangrijk voor de invulling van de coördinatie en voor de afstemming tussen bestuursrechtelijke en 
strafrechtelijke partners is het VTH-overleg Fryslân. Het overleg heeft een Wabo-brede insteek en 
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zorgt daarmee voor afstemming met het groene (natuurwetgeving), het blauwe (waterwetgeving) en 
het rode spoor (bouwen, wonen en ruimtelijke ordening).  
 
Het VTH-overleg werkt met een jaaragenda en een meerjarig uitvoeringsprogramma. Het 
uitvoeringsprogramma 2018 – 2021 loopt af. Een nieuw programma voor de periode 2022 – 2025 zal 
in het voorjaar van 2022 ter vaststelling aan het bestuurlijk VTH-overleg worden voorgelegd. De 
insteek van het nieuwe programma is dat lopende (meerjarige) projecten worden gecontinueerd en 
actuele onderwerpen worden toegevoegd. Er wordt aansluiting gezocht bij de Omgevingsanalyse 
Fryslân die in 2019 is vastgesteld.  
 
Onderwerpen die in 2022 zeker aan de orde zullen komen binnen het VTH-overleg zijn: 

• Evaluatie en (zo nodig) aanpassing van de functionele Boa-structuur Fryslân; 

• Opstellen van een evaluatiekader voor het VTH-beleid Fryslân; 

• Gezamenlijke aanpak bij de sanering van asbestdaken; 

• Milieucriminaliteit en ondermijning; 

• Uitwerking/implementatie van aanbevelingen die voorkomen uit het advies van de Commissie Van 
Aartsen. 

 
Het VTH-overleg is tevens een belangrijke schakel tussen landelijke en regionale prioriteiten. 
Landelijke prioriteiten komen andere vanuit het Bestuurlijk Omgevingsberaad en het IPO. Voor een 
effectieve en goed afgestemde bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving is inzet op verdere 
implementatie en borging van de Landelijke Handhaving Strategie (LHS en LHS Brzo+) van belang. 
Daarnaast vraagt de ingezette kwaliteitsverbetering van de uitvoering van de VTH-taken 
voortdurende aandacht. De provincie zal verdere implementatie van de kwaliteits- en procescriteria in 
Fryslân coördineren, waaronder inpassing van de geactualiseerde landelijke kwaliteitscriteria 2.2. In 
dit kader zal de provinciale VTH-kwaliteitsverordening wordt geactualiseerd, zodat deze aansluit op 
de nieuwe Omgevingswet. 
 
Casusoverleg 
Het casusoverleg is een periodiek overleg tussen de drie noordelijke provincies, de 
omgevingsdiensten (ODG, RUD Drenthe en FUMO), de politie en het OM.  Het casusoverleg is 
onderdeel van de wettelijk verplichte afstemming tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijk 
handhaving. De provincie Groningen organiseert dit overleg.   
 
Groene regie  
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking. Daarmee zijn een aantal 
bevoegdheden verschoven van het rijk naar de provincies. Naar aanleiding van deze wijziging is in 
2017 de risicoanalyse Wet natuurbescherming van de provincie opgesteld en zijn nieuwe 
speerpunten benoemd voor vergunningverlening en voor toezicht en handhaving. Het toezicht en 
handhaving is bij de FUMO belegd. Vergunningverlening, bestuursrechtelijke handhaving en de 
beleidsmatige regie op groene toezicht en handhaving liggen bij de afdeling Omgevingszaken. 

Er zijn veel instanties en personen bij toezicht en handhaving betrokken: provincie, de gemeenten, 
Wetterskip Fryslân, terreinbeherende organisaties, politie, etc. Dit maakt gecoördineerd 
samenwerken vanuit een gezamenlijke visie belangrijk. Het doel van de groene regie van de 
provincies is dat alle organisaties, die betrokken zijn bij het groene toezicht en handhaving, 
samenwerken op basis van de uitgangspunten voor het programmatisch werken (Big 8). 
 
In 2020 zijn met alle samenwerkingspartners nieuwe afspraken gemaakt over regie, samenwerking 
en organisatie van de groene VTH-taken. Dit heeft geleid tot samenwerkingsprogramma’s voor de 
Natura 2000 gebieden en het convenant Toezichtskringen. In 2022 zal de financiering van groen 
toezicht bij de TBO’s waarschijnlijk enige aandacht vragen.   
 
Een aantal natuurgebieden is provinciegrensoverschrijdend waardoor coördinatie en afstemming met 
andere provincies nodig is. Op het vlak van de groene regie wordt daarom nauw samengewerkt met 
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de provincies Drenthe en Groningen. Voor het Waddengebied wordt samengewerkt met 
Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland en voor het IJsselmeergebied met Flevoland 
(uitvoeringsdienst OFGV).  
 
IPO Werkgroep regie Groene Handhaving 
In de IPO-werkgroep Regie Groene Handhaving stemmen de provincies hun groene regie taken 
onderling af. Daarnaast is het de provinciale ingang geworden voor landelijke partnerorganisaties. De 
groene regisseur van de afdeling Omgevingszaken is lid van deze IPO-werkgroep. Het 
jaarprogramma voor 2022 wordt nog opgesteld, de onderwerpen zullen zo snel mogelijk bekend 
worden.  
 
Interbestuurlijk toezicht 
Op basis van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wrgt) heeft de provincie Fryslân een 
toezichthoudende rol op gemeenten en waterschappen; het interbestuurlijk toezicht (IBT). Centraal 
betreft dit de coördinatie van het toezicht op de uitvoering van medebewindstaken door gemeenten. 
Onder andere omvat dit het toezicht op de taken voortkomende uit de beleidsdomeinen ruimtelijke 
ordening, bouwen, milieu en monumenten. Gebruikelijk is dat vanuit IBT alle Friese gemeenten en het 
Wetterskip jaarlijks worden beoordeeld op onder andere het toezichtdomein Omgevingsrecht. Het 
behandelen van klachten van burgers over de handelswijze van gemeenten in relatie tot de 
handhaving van ruimtelijke plannen en vergunningen (de zogenaamde burgerbrieven) valt ook onder 
interbestuurlijk toezicht. Vakinhoudelijke inbreng (monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke 
ordening) bij behandeling van brieven wordt geleverd door de afdeling Omgevingszaken. 
 
Naar aanleiding van de externe evaluatie door Pro Facto in 2019, heeft de provincie Fryslân samen 
met de Friese gemeenten besloten om het IBT opnieuw in te richten. De generieke uitvraag en 
beoordeling van beleidsinformatie is losgelaten en in de plaats daarvan zullen maatwerktoezicht en 
risicogericht-werken de kern van het vernieuwde IBT vormen. In 2020 is er geen invulling gegeven 
aan IBT vanwege ziekte en beperkte capaciteit. Vanaf 1 januari 2021 is het coördinerende IBT-team 
qua formatie op sterkte gebracht en heeft 2021 in het teken gestaan van het doorontwikkelen van het 
nieuwe IBT. Er is uitvoerig met alle toezichtontvangers gesproken over welke kant het IBT op moet, 
op welke manier we het IBT van toegevoegde waarde kunnen laten zijn en hoe we dit effectief 
gezamenlijk aanpakken. In het najaar van 2021 hebben wij aan de hand van een pilot onze nieuwe 
werkwijze getest met een aantal gemeenten. De resultaten vormen input voor het IBT vanaf 2022.  
 
De planning is dat in januari 2022 het vernieuwde IBT beleidsmatig vast wordt gesteld door GS. Zoals 
hierboven aangegeven zullen wij na vaststelling door GS vanaf 2022 maatwerktoezicht gaan 
toepassen op alle toezichtontvangers. Dit houdt in dat wij in de beginfase van het vernieuwde IBT 
tweemaal per jaar iedere toezichtontvanger bezoeken en daarbij gesprekken voeren met de 
medewerkers die verantwoordelijkheid dragen voor de correcte uitvoering van medebewindstaken. 
Deze gesprekken worden ingericht naar de verschillende toezichtdomeinen. De focus in deze 
gesprekken ligt op het gezamenlijk identificeren en prioriteren van uitvoeringsrisico’s. Met de 
individuele toezichtontvanger leggen we deze risico’s vast en maken we afspraken over de 
beheersing en bestrijding van deze risico’s. Dit wordt vastgelegd in een op maat geschreven 
toezichtplan. Dit plan vormt de leidraad van de toekomstige gesprekken met de toezichtontvanger. 
 
Wat betreft verdere ontwikkelingen die verband houden met VTH-taken: op 1 juli 2022 wordt de 
Omgevingswet naar verwachting ingevoerd. Deze invoering heeft geen impact op de toezichttaak van 
de provincie, maar mogelijk wel op de inrichting van de gesprekken die we met onze 
toezichtontvangers voeren. Een aantal domeinen worden ‘geraakt’ door de scope van de 
Omgevingswet. 
 
Te behalen resultaten 2022: 

• Vaststellen vernieuwd beleidskader interbestuurlijk toezicht op basis van maatwerk en 
risicogericht werken (Q1). 
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• Opstellen van een uitvoeringsagenda 2022 (kan onderdeel uitmaken van nieuwe beleidskader). 
(Q1).  

• In 2022, de beginfase van het vernieuwde IBT, bezoeken we alle toezichtontvangers minimaal 
tweemaal; het eerste bezoek zal in het voorjaar plaatsvinden, het tweede bezoek in het (late) 
najaar. Tijdens deze bezoeken voeren we gesprekken met afvaardigingen van 
toezichtontvangers, brengen we risico’s in kaart en worden deze samen met 
handhavingsmaatregelen vastgelegd in een toezichtplan.  

• Opstellen van een toezichtjaarverslag (einde van het jaar) met daarin een totaalbeeld van risico’s 
die geconstateerd zijn bij onze toezichtontvangers. De ‘helicopterview’ die de provincie heeft, stelt 
ons in staat om trends en ontwikkelingen waar te nemen. Door middel van themaonderzoeken 
proberen we (veelvoorkomende) risico’s die zich openbaren, beter te begrijpen. Dit ‘lerende’ 
aspect van het vernieuwde toezicht leidt tot best-practices die we aan onze toezichtontvangers 
mee kunnen geven, zodat risico’s beter beheerst kunnen worden (Q4). 

• De provincie streeft meer een positie ‘tussen’ de toezichtontvangers (vooral gemeenten) na, met 
inachtneming van de wettelijke rollen (toezichthouder versus toezichtontvanger). We streven naar 
een situatie waarin de provincie en gemeente (en gemeenten onderling) frequent contact hebben, 
van medewerker tot medewerker. De lokale overheden in Fryslân moeten elkaar makkelijker 
vinden en bij problemen of vragen moet voor iedereen duidelijk zijn welke medewerker bij de 
provincie of gemeente benaderd kan worden.  

12.3 Monitoring, Voortgang en Rapportage 

Monitoring van de voortgang en tijdige rapportage zijn van belang om op tijd bij te kunnen sturen waar 
nodig en om onze bestuurders tijdig te informeren. FUMO en ODG voeren een groot deel van dit 
VTH-programma uit en hebben een belangrijke rol bij het leveren van tijdige en juiste VTH-informatie. 
 
Regulier overleg/ opdrachtgeversoverleg 
Met de FUMO vindt 1x in de 6 weken een opdrachtgeversgesprek plaats en met de ODG 1x in de 2 
maanden. Dit gesprek gaat over de voortgang van de werkzaamheden. Ten behoeve van dit overleg 
wordt een actuele bedrijvenlijst, waarop in ieder geval de lopende (vergunningverlening)procedures 
en toezicht trajecten zijn vermeld. De gemaakte uren worden bijgehouden. Een overzicht van 
provinciale inrichtingen is opgenomen in bijlage 4. 
 
Kwartaal/trimesterrapportage 
Na afloop van elk kwartaal (uiterlijk 6 weken na afloop) leveren Fumo en ODG-urenrapportages aan. 
Naast urenrapportage van alle uitgevoerde taken en bedrijvenlijst, levert de Fumo elk kwartaal 
‘productieresultaten’ en een toelichting. ODG geeft deze toelichting in haar voor- en najaar bestuur-
rapportages. De kwartaalrapportage van de FUMO bevat de volgende onderdelen:  

1 Een oplegnotitie met het overall beeld en een blik op eventuele knelpunten;  
2 Ingezette uren per taak; 
3 Productiecijfers, er wordt gerapporteerd over het aantal producten refererend aan het 

VTH-programma. In het productiecijfer bestand wordt een kwalitatieve toelichting op de 
cijfers gegeven waar sprake is van eventuele afwijkingen tussen planning en uitvoering. 
Indien de realisatie achterblijft op de planning wordt aangegeven welke 
(verbeter)maatregelen zijn/worden genomen. Tevens zijn deze cijfers goede input voor 
prioriteiten en evaluatie.  

 
De verslaglegging van uren en productie is een cyclisch proces, met als doel om (continue) 
verbeteringen aan te brengen in de wederzijdse afgesproken en afrekenbare prestaties. De kwartaal-
/trimesterrapportages worden 1x in de 3/4 maanden besproken in het portefeuilleoverleg FUMO/Brzo. 
Tevens wordt 1x in de 3/4 maanden een bedrijvenlijst met oplegnotitie in het portefeuilleoverleg 
aangeboden. In bijlage 3 is een format opgenomen voor de kwartaal-/trimesterrapportage. 
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Het bovenstaande ziet er schematisch als volgt uit: 

 FUMO ODG 

Opdrachtgeversoverleg (incl. 
bedrijvenlijst) 

1x 6 weken 1x 2 maanden 

Uren rapportages Elk kwartaal Elk kwartaal 

Productenrapportage Elk kwartaal Elk trimester 

 
Berap provincie Fryslân 
Gedurende het jaar worden PS middels de twee bestuurlijke rapportages (berap op 1 april en 1 
september) gerapporteerd over de voortgang van het VTH-programma en specifiek over de in de 
provinciale begroting opgenomen indicatoren en het begrote budget. Hierbij zijn de 
kwartaalrapportages van de FUMO/ODG en de toelichting uren van de FUMO/trimesterrapportages 
van ODG een belangrijke leverancier van informatie. De eerste kwartaalrapportage (FUMO/ODG) 
voor de 1e berap en de tweede kwartaalrapportage (FUMO/ODG), de toelichting uren van de FUMO 
en eerste trimester rapportage (ODG) voor de 2e berap. 
 
Jaarrapportage provincie Fryslân 
Binnen de provincie wordt jaarlijks gezorgd voor een voortgangsrapportage over het gehele VTH-
programma via het VTH-jaarverslag: 

• Jaarlijkse evaluatie over de uitvoering van het VTH-programma en de bijdrage daarvan aan het 
bereiken van de gestelde doelen (FUMO levert jaarcijfers uiterlijk 15 februari); 

• De jaarrapportage over het Werkprogramma Brzo+ wordt geleverd door de ODG (uiterlijk 1 maart) 
en wordt betrokken bij het VTH-jaarverslag; 

• Evaluatie van de resultaten, die leidt tot conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de 
beleids- en uitvoeringscyclus; 

• Specifieke paragraaf over het toezicht op de eigen inrichtingen.  
 
De evaluatieresultaten vormen input voor het volgende VTH-jaarprogramma. FUMO en ODG leveren 
hiervoor input.  
 
Naast het VTH-jaarverslag worden jaarlijks ook een aantal deelrapportages opgesteld die met de 
VTH-taken samenhangen: 

• Jaarprogramma en Jaarrapportage Vuurwerk, opgesteld door de provinciale 
vuurwerkcoördinator die haar taak uitvoert bij de FUMO. De grondslag voor de jaarrapportage 
vuurwerk is gelegen in de memorie van toelichting 5.4 van het Vuurwerkbesluit. “De 
coördinator van het provinciale vuurwerkteam en de vuurwerkcoördinatoren van de in de 
provincie gelegen politiekorpsen zijn gezamenlijk belast met de coördinatie tussen de 
activiteiten van hun teams. Zij brengen hiervan jaarlijks verslag uit aan het college van 
gedeputeerde staten en de hoofdofficier(en) van justitie.” Tevens is in de memorie van 
toelichting 5.4 opgenomen dat er jaarlijks een provinciebreed uitvoeringsprogramma «controle 
vuurwerkopslagen en evenementen» wordt opgesteld, dat ook als kader kan dienen voor de 
gemeentelijke controles en de bestuur ondersteunende activiteiten van de politie. 

• Jaarrekening Fonds Nazorg Fryslân (FUMO levert input en advies uiterlijk 1 maart aan, 
provincie stelt op). 

 
Kwaliteit Inrichtingenbestand 
Om het inrichtingenbestand verder te verbeteren en te actualiseren is door het algemeen bestuur van 
de FUMO op 1 april 2021 het voorstel ‘Actualisatie & Beheer inrichtingenbestand FUMO basistaken’ 
vastgesteld. Het plan omvat een aanpak in drie fases. De drie fasen zijn gericht op het 
inrichtingenbestand (basistaak) van de FUMO. Met het oog op de (nieuwe) financieringssystematiek, 
de Omgevingswet en het VTH-beleid met bijbehorende risicoanalyse, is het nu van belang om zorg 
dragen voor de actualisering (inclusief uitbreiding met benodigde gegevens) en het bijhouden van het 
Fryslân-breed inrichtingenbestand. 
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- De eerste fase is gericht op het op zo eenvoudig mogelijk wijze de actualiteit van het 
inrichtingenbestand FUMO te verifiëren en het in kaart brengen van de branches en de 
(set van) meest waarschijnlijke activiteiten. In deze fase wordt gebruik gemaakt van 
meerdere informatiestromen, denk hierbij aan gevelcontroles en de inzet van diverse 
databronnen. 

- Vervolgens fase twee waarin op systematische wijze de toegewezen activiteiten 
worden geverifieerd en de nog ontbrekende informatie wordt achterhaald, van de 
basistaakbedrijven in beheer bij de FUMO. In deze aanpak wordt een combinatie 
gemaakt van een risicogerichte benadering waarbij wordt aangesloten op de inzet van 
regulier toezicht inrichting gebonden objecten.  

- De derde en laatste fase is gericht op het beheer van de basistaakbedrijven. Het 
beheer omvat kwaliteitscontroles in combinatie met de reguliere controles VTH. Hierbij 
wordt uitgegaan van minimaal één keer per ongeveer zes jaar een reguliere controle 
van een basistaakbedrijf (minimaal ambitieniveau die mogelijk wordt op basis van de 
nieuwe financieringsystematiek FUMO. Hoe hoger het risico van een 
activiteit/inrichting hoe vaker regulier toezicht plaatsvindt. 

  

Met het vaststellen van een gezamenlijke kwaliteitsdoelstelling en een gelijkwaardig ambitieniveau 
zoals hiervoor beschreven, beschikt de FUMO over informatie per inrichting die maximaal ongeveer 6 
jaar oud is. Deze informatie geeft een cruciale impuls aan de kwaliteit van de uitvoerende taken van 
de FUMO, partners en uiteindelijk de fysieke leefomgeving. De gezamenlijke kwaliteitsdoelstelling en 
het gelijkwaardige ambitieniveau vormen de gezamenlijke stip aan de horizon waarmee we 
samenwerken aan een actueel regio gedragen inrichtingenbestand voor de basistaken. In 2022 wordt 
de eerste fase afgerond en gestart met fase 2. 
  

Inspectieview en GIR 
Alle uitvoeringsdiensten zijn verplicht (op basis van het Besluit VTH) om aangesloten te zijn op het 
informatiesysteem Inspectieview voor Wabo inspecties. Dit is een landelijk informatie-
uitwisselingssysteem waarin de omgevingsdiensten en landelijke inspectiediensten hun 
handhavingsgegevens invoeren en uitwisselen. Om de gewenste en dus wettelijk verplichte 
aansluiting op Inspectieview te realiseren is er hard gewerkt aan het verhogen van de datakwaliteit in 
het primair proces en het zaaksysteem LEEF.  
Besloten is om I-GO in te zetten als middel om de koppeling tussen het zaaksysteem en 
Inspectieview te realiseren. I-GO is een (data)platform ontwikkeld door de Gelderse 
omgevingsdiensten om de informatie uit het primair proces te verzamelen en ontsluiten. I-GO biedt 
daarnaast terugkoppeling over de kwaliteit van aangeleverde gegevens en kan zorgdragen voor de 
doorlevering van gegevens aan Inspectieview. Per 1 januari 2022 wordt de koppeling tussen LEEF en 
Inspectieview operationeel.  
 
Ook de ODG dient aangesloten te worden op Inspectieview: deze aansluiting is in 2021 gerealiseerd. 
Daarnaast werkt ODG in de online inspectiedatabase GIR (Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte). 
Daarin wordt samen met de specifieke Brzo inspectiedeelnemers een gezamenlijke Brzo inspectie 
voorbereid en afgerond en dient dit systeem ook voor het monitoren van de uitvoering. 
 
Taken met separate financiering 
Voor taken met separate financiering dienen opdrachtbrieven beschikbaar te zijn. Via de 
kwartaal/trimester- en jaarrapportages wordt gemonitord en gerapporteerd over de voortgang. 
 
Wettelijke prestatie-indicatoren 
De monitoring van vergunningverlening, toezicht en handhaving is gebonden aan veel wettelijke 
prestatie-indicatoren waarover gerapporteerd moet worden. Vanuit verschillende hoeken is er sprake 
van rapportageverplichtingen. Vanuit de Wet milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht (hoofdstuk 7) 
en de Regeling omgevingsrecht (hoofdstuk 10) gelden de volgende verplichte indicatoren: 
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Algemene verplichte indicatoren Vergunningverlening, toezicht en handhaving: 
• Jaarlijkse evaluatie over de uitvoering van het VTH-programma en de bijdrage daarvan aan het 

bereiken van de gestelde doelen (besluit omgevingsrecht art. 7.7 lid 2)  
• In het systeem worden gegevens geregistreerd (besluit omgevingsrecht art. 7.6) 
• Het bestuursorgaan bewaakt met behulp van een geautomatiseerd systeem de resultaten en de 

voortgang van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het bereiken van de gestelde 
doelen (besluit omgevingsrecht art. 7.6) 

• Toezicht op de inrichtingen die geheel of gedeeltelijk gedreven worden door onderscheidenlijk de 
betrokken provincie?21 (wet milieubeheer art. 21.1) 

 
Verplichte indicatoren Vergunningverlening  
• Het aantal malen dat in de periode waarop het verslag betrekking heeft, de termijnen zijn 

overschreden (wet milieubeheer art. 21.1) 
• De oorzaken van de termijnoverschrijding en de maatregelen die zij hebben getroffen of zullen 

treffen om het overschrijden van die termijnen zo veel mogelijk te voorkomen (wet milieubeheer 
art. 21.1) 

• De wijze waarop de wettelijke taken zijn uitgevoerd ten aanzien van inrichtingen die geheel of 
gedeeltelijk gedreven worden door de provincie (wet milieubeheer art. 21.1) 

• Het aantal afgegeven vergunningen; 

• Het aantal malen dat gebruik is gemaakt van de verlengde procedure; 

• Het aantal vergunningen waartegen beroep is ingesteld. 
 
Verplichte indicatoren Toezicht en Handhaving. 
• Aantal uitgevoerde controles (Regeling omgevingsrecht lid 10.6); 
• Aantal geconstateerde overtredingen ((Regeling omgevingsrecht lid 10.6); 
• Aantal opgelegde bestuursrechtelijke sancties (Regeling omgevingsrecht lid 10.6); 
• Aantal processen-verbaal (Regeling omgevingsrecht lid 10.6); 
• Aantal over mogelijke overtredingen ontvangen klachten (Regeling omgevingsrecht lid 10.6). 
 
Indicatoren, voortkomend uit provinciale begroting 2022 
 

Programma 3. Omgeving 
 

Schoon water 
Prestatie indicatoren 

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 

Zwemwatervisie Aantal zwemwaterlocaties dat in de klasse 

uitstekend, goed of aanvaardbaar valt 

51 

 
Milieubeheer 

Prestatie indicatoren 

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 

VTH Uitvoeringsprogramma Voortgang taakafspraken aantal 

controles toezicht & handhaving door 

FUMO/ODG22 

Controle conform 

jaarplanning 

 Tijdigheid afgeven vergunningen, 

ontheffingen, beoordelen meldingen 

enz. 

90% 

 BIG-8 samenhang verbeteren Indicatoren vastgesteld 

 
21 Deze eis geldt alleen voor milieucontroles van inrichtingen. 
22 De taakafspraken worden jaarlijks weergegeven in het VTH Jaarverslag. De meeste recente versie is het VTH verslag van 
2020. Zie: Jaarverslag VTH 2020 Fysieke Leefomgeving Fysieke Leefomgeving provincie Fryslân: breed toezicht op 
bedrijven, water, bodem, water, natuur, veiligheid en geluid, verkeer en ruimte. 

https://fryslan.notubiz.nl/document/10171050/2#search=%22VTH%20jaarverslag%22
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Prestatie indicatoren 

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2022 

 VTH jaarverslag (2021) is tijdig 

vastgesteld door GS voor 1 juni (2022) 

100 % 

Wet natuurbescherming Percentage tijdig verleende 

vergunningen en ontheffingen 

(exclusief stikstofaanvragen23) 

95% 

Wet milieubeheer, externe 

veiligheid 

Beheren Risicokaart Eén actuele Risicokaart 

Transitie Bodembeleid Startnotitie bodembeleid (voorjaar 

2022) en de nieuwe bodemafspraken 

tussen Rijk, IPO en VNG.  

Vastgestelde startnotitie 

Nazorg stortplaatsen Goedgekeurde/geactualiseerde 

nazorgplannen en/of 

sluitingsverklaringen 

Vastgestelde 

nazorgplannen voor 6 

stortplaatsen 

Aanvullend meetnet voor de 

zoutwinning onder de 

Waddenzee 

Uitvoeren monitoring 2019-2049 Geen bodemdaling door 

zoutwinning. Hiervoor 

wordt monitoring 

toegepast. 

 

 

 
23 Exclusief stikstofaanvragen, omdat de vergunningverlening van stikstof aan constante wijzigingen onderhevig is, als 
gevolg van voortschrijdend inzicht (o.a. jurisprudentie). Dit zorgt voor vertraging bij de lopende aanvragen. 
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13 Middelen 
 
VTH-taken provinciale afdelingen 
In de provinciale begroting zijn de budgetten vastgelegd die beschikbaar zijn voor de uitvoering van 
de VTH-taken door de provincie zelf (vaarwegen, wegen, vergunningverlening Waterwet en Wet 
natuurbescherming, ruimtelijke ordening, coördinatie en regie). Deze zijn in dit programma daarom 
niet verder gespecificeerd. De uitvoering van het VTH-programma vindt plaats binnen de beschikbare 
middelen en menskracht. 

13.1 Beschikbare middelen FUMO: begroting FUMO 2022 

Wat betreft de benodigde middelen is in de Begroting FUMO 2022 de provinciale bijdrage voor de 
basistaken en de plustaken vastgelegd. Daarnaast zijn bedragen opgenomen voor collectieve 
opdrachten (implementatie Omgevingswet) en de Transitiebegroting. De begroting is 8 juli 2021 door 
het AB FUMO vastgesteld. 
 

Taken FUMO Provinciale bijdrage (€) Aantal beschikbare uren 

Basistaken (reguliere begroting) 2.817.148  

Vergunningverlening  13.818 

Toezicht en Handhaving  7.466 

*Ketentoezicht  600 

Toezicht niet-inrichtinggebonden  5.500 

  Subtotaal: 27.384 

Plustaken (reguliere begroting) 3.351.799 Subtotaal: 31.498 

Collectieve opdrachten (reguliere 
begroting), incl. Ketentoezicht * 

153.375  

Implementatie omgevingswet 23.671  

Bijdrage (transitiebegroting) 252.459  

Totaal 6.598.452 58.882 

Tabel – Bijdrage provincie en begrote uren in FUMO-begroting 2022 
 

• Basistaken: Volgens Uitvoeringsprogramma basistaken FUMO 2022 
Deze uren zijn opgenomen in het lokaal programma provincie Fryslân 2022. 
Er is uitgegaan van 58 provinciale inrichtingen (peildatum 1 januari 2021). De BRIKS taken bij 
de provinciale inrichtingen worden afgerekend op uren en nacalculatie. 

• Plustaken: Taken volgens DVO. Inclusief 4.646 uur die zijn overgeboekt van basis naar 
plustaken, omdat er nu met een nieuwe financieringssystematiek en bijbehorende kengetallen 
is gerekend. Deze zijn nu verdeeld over toezicht (met name handhavingscontroles) en 
Specialistisch advies (juridische ondersteuning bij handhaving en bezwaar en 
beroepsprocedures). 
 

Tariefgr.1 Tariefgr.2 Tariefgr. 3 Tariefgr. 4 Totaal 

3.235 7.991 13.202 7.070 31.498 

 
Inclusief Bureau Externe veiligheid (in 2021 824 uur, in 2022 236 uur). Voor plustaken worden 
gedifferentieerde tarieven gehanteerd, zoals in de Begroting FUMO 2022 zijn uitgewerkt. Voor 
plustaken geldt het budget als maximum voor de te declareren kosten en wordt afrekenend op 
basis van nacalculatie. Verwacht wordt dat voor de provincie minder plusuren voor EV worden 
gemaakt. De provincie ontvangt in het provinciefonds € 26.000 (is ca. 236 uur schaal 10) voor 
deze taak. Met het vaststellen van dit programma moeten die middelen worden gelabeld voor 
de uitvoering van EV-taken. Het landelijke Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) heeft laten 
weten dat de inbreng door provincies vermoedelijk 15% zal zijn.  
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• Collectieve opdrachten: De verdeling vindt plaats in verhouding met de bijdrage basistaken. In 
totaal wordt er 2.150 uur door alle deelnemers ingebracht. Voorbeelden van projecten die 
hieronder vallen zijn deelname aan overleggen, crisisorganisatie en projectplan geluid. Voor 
de provincie betekent dit dat 400 uren Provinciaal milieualarmnummer voortaan onder de 
collectieve taken valt. 

• Incidentele opdrachten: Bij incidentele opdrachten met separate financiering wordt gerekend 
met de integrale kostprijs (apparaatskosten, en goederen en diensten) van de betreffende 
opdracht. Deze is afhankelijk van de schaalindeling van het werk, deze tarieven zijn uitgewerkt 
in de Begroting FUMO 2022. Verrekening vindt plaats zoals afgesproken bij de 
opdrachtverstrekking (op basis van urenregistratie of met vast budget. Op ad hoc basis 
worden door de provincie incidentele opdrachten aan de FUMO verstrekt. De totstandkoming 
van deze opdrachten verloopt via een offertetraject, waarin afspraken worden gemaakt over 
de noodzakelijke uren, de daarbij horende vergoeding en de wijze waarop gerapporteerd 
wordt over de voortgang. 

 
Ter illustratie zijn in cirkeldiagrammen de bij de FUMO belegde provinciale basistaken en plustaken 
weergegeven (Bron: Bijlage 3) 
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13.2 Benodigde middelen ODG: Begroting ODG 2022 

De bijdrage uitvoering ODG voor de Friese Brzo taken is € 1.108.832 in de ODG-begroting 2022. Dit 
op basis van 16 bedrijven. De ODG-begroting 2022 is door het AB ODG vastgesteld op 8 juli 2021. 
Dit is inclusief € 43.000 voor de BRIKS taken.  
Eind 2021 wordt de bedrijvenlijst voor 2022 vastgesteld. Mogelijk volgt er dan een begrotingswijziging 
ODG 2022 met een verhoging van de bijdrage voor twee RIE-4 bedrijven in oprichting. 
In de provinciale begroting is structureel € 1.020.900 begroot. Een Brzo bedrijf kost ca. € 81.000 per 
jaar. Een RIE-4 bedrijf kost ca. € 63.000 per jaar, want deze bedrijven krijgen geen Brzo-inspectie. 
 
In het Werkprogramma Brzo Noord 2022 worden de werkzaamheden toegelicht (Bijlage 5). 
Er zijn afspraken gemaakt tussen de FUMO, de ODG en de provincie over de technische, financiële 
en dossier overdracht van bedrijven in de loop van het jaar. 
 
Vastgestelde Begroting ODG Brzo 2022 

  

Zie ook bijlage 2. Taakverdeling en Middelen. 
 
De IPO BAC MTH heeft in 2020 besloten een nieuwe meer jaren agenda (MJA) Brzo op te stellen 
voor de periode 2021-2023. Doel van het programma is een excellente uitvoering van de VTH-taken 
bij Brzo-bedrijven, overeenkomstig de ambities van de bestuurlijke agenda MTH voor de 
programmalijn Veiligheid. De MJA-projecten waaraan ODG een bijdrage levert zijn opgenomen in het 
Werkprogramma Brzo 2022. Fryslân draagt € 36.975 (excl. btw in 2021) bij, overeenkomstig de IPO-
verdeelsleutel, waarbij DCMR als kassier fungeert. 
 
De landelijke coördinerende werkzaamheden van de zes Brzo-omgevingsdiensten werd een bijdrage 
van de provincies gevraagd. Dit was € 34.339 (excl. btw in 2021) voor Fryslân, waarbij DCMR de 
kassier functie vervulde. In het BAC MTH van 16 september 2021 is ingestemd het aangepaste 
convenant formalisering BRZO+ met een positief advies aan het IPO-bestuur voor te leggen. En dat 
het IPO namens de provincies akkoord gaat met de bestuurlijke afspraak om uiterlijk Q1 2022 tot een 
compleet financieel kader voor de uitvoering van de taken uit het convenant te komen, zodat dit 
bestuurlijk kan worden vastgelegd tijdens het BOb van het voorjaar 2022. Vanaf 2022 zal coördinatie 
van de Brzo omgevingsdiensten door BRZO+ worden gedaan.  
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BIJLAGE 1 – Lijst van afkortingen 
 

Afkorting Toelichting 

AAC Ambtelijke Adviescommissie 

AB FUMO Algemeen Bestuur FUMO 

ABM Algemene Beoordelingsmethodiek 

AmvB Algemene Maatregel van Bestuur 

BAC Bestuurlijke Adviescommissie 

Bbk Besluit Bodemkwaliteit 

Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Bhvbz Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

Bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

Boa Buitengewoon opsporingsambtenaar 

Bor Besluit omgevingsrecht 

BRIKS Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop 

BRO Basisregistratie Ondergrond 

Brzo Besluit risico’s zware ongevallen 

Brzo+ Verzamelnaam voor Brzo + en RIE-4 

Bsbm Bestuurlijke strafbeschikking milieu 

BUS Besluit uniforme saneringen 

BVW Binnenvaartweg 

CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau 

COVM Commissie Overleg en Voorlichting Milieu 

CRO Commissie Regionaal Overleg 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

EV Externe Veiligheid 

Fbup Fryslân-breed uitvoeringsprogramma basistaken 

FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 

FUOV Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 

GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

I&W Infrastructuur en Waterstaat 

ICL Interprovinciale Contactgroep Luchthavens 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

IOV Impuls Omgevingsveiligheid  

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

IPO Interprovinciaal overleg 

ISOR Informatie Systeem Overige Ramptypen 

ISZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

IV Inspectieview 

LAP Landelijk Afvalbeheer Plan 

LBB Landelijk Bureau Bibob 

LBR Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven 

LGR Landelijk Grondwater Register 

LHB Luchthavenbesluit 

LHR Luchthavenregeling 

LHS Landelijke Handhavingstrategie  

LWVC Landelijke Werkgroep Vuurwerkcoördinatoren 
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Afkorting Toelichting 

MJA Meerjarenafspraken 

Mor Ministeriële regeling omgevingsrecht 

Mw Monumentenwet 

NOA Noordelijk Overleg Afvaltransporten 

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

OBM Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets 

ODG Omgevingsdienst Groningen 

Ow Ontgrondingenwet  

OW Omgevingswet 

PAS Programmatische Aanpak Stikstof 

PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

PMV Provinciale Milieuverordening 

PO Portefeuille Overleg (provincie) 

POKB Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer 

RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie 

RIE-4 Richtlijn Industriële Emissies, categorie 4 (complexe chemiebedrijven) 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RO Ruimtelijke Ordening 

RPAS Remotely Piloted Aircraft System 

RRGS Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen 

RUDD Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

RWS Rijkswaterstaat 

SBNS Stichting Bodemsanering NS  

SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

SPA FUMO Afdeling Specialistisch Advies FUMO 

SSvB Shared Service voor Bodeminformatie  

SUK Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging 

TUG Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VTH Vergunningen, Toezicht en Handhaving  

VVF Vaarwegenverordening Fryslân 2014 

VVGB Verklaring Van Geen Bedenkingen 

VVGL Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

Web Wet elektronische bekendmakingen 

Wbb Wet bodembescherming  

WEELABEX Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence 

Wgh Wet geluidhinder  

Whvbz Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden  

WKO Warmte Koude Opslag 

Wkpb Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

Wlv Wet luchtvaart  

Wm Wet milieubeheer  

Wnb Wet Natuurbescherming  

WOB Wet openbaar van bestuur 

Wro Wet ruimtelijke ordening 
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Afkorting Toelichting 

Ww Waterwet 
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BIJLAGE 2 – Overzicht taakverdeling en middelen uitvoering VTH-
uitvoeringsprogramma 2022 
 
Overzicht met de begrote provinciale budgetten voor de uitvoering van VTH taken in de provinciale 
begroting 2022. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de specifieke provinciale VTH-gerelateerde 
budgetten die een relatie hebben met taken die bij de FUMO en ODG en de provincie liggen. Een 
aantal van de genoemde budgetten is slechts ten dele beschikbaar voor VTH-gerelateerde taken, 
omdat er ook andere zaken uit bekostigd worden (de grijze rijen).  
Zowel structurele als tijdelijke budgetten zijn opgenomen. In de provinciale begroting 2022 worden 
per beleidsveld de gewenste resultaten toegelicht. Met name in beleidsveld 3.4 Water en Milieu. De 
begroting 2022 is november 2021 aan PS voorgelegd ter vaststelling. 
 

 Omschrijving budget Budget 
nr. 

Begrote  
Lasten 

(€) 

Begrote 
Baten 

(€) 

Taken uitvoe
ring 
door 

Budgetverantwo
ordelijk afdeling 

/ Opgave 

4. Bedrijven       

a. Provinciale bijdrage 
uitvoering taken FUMO 
(basis- en plustaken) 

644004 6.601.000  • Vergunningverlening 

IPPC- en Brzo+ bedrijven 

• T&H, idem 

• Cross compliance 

FUMO Provincie, OZ wt 

4. Bedrijven en rest VTH     

b. Provinciale bijdrage 
uitvoering taken ODG 

644006 1.020.900  ODG 

c. Uitvoering VTH-taken 
waaronder Brzo+ 

644005 394.400  ODG/
Prov. 
Oz 

d. (Wet) Uitvoering Wabo 644003 212.400 77.800 FUMO
/ODG 

e. Milieubeleidsplan wettelijke 
taken 

649005 459.900  FUMO 

5. Bodem       

g. Ontgrondingenwet 645001  85.500 • WBB VTH 

• Ontgrondingen VTH 

• Nazorg stortplaatsen 

• Bodeminformatiebeheer 

(Shared Service) 

• Ontheffingen storten 

buiten inrichtingen 

• Convenant Bodem en 

Ondergrond  

• PMV ontheffingen  

FUMO Provincie, OZ wt 

h. Bodemsaneringsprogram-
ma 

741002 1.590.400  

h1. Monitoringskader frysk 
miljeuplan 

649003 30.000  

i. Financiering lange termijn 
Nazorgfonds 

603004 684.600  

j. Meetnet zoutwinning 649004 15.000  

k. Gewasbeschermingsmiddel
en onderzoek 

749010 75.000  14 Beleidsbepaling Wm en 

Wnb 

Prov Provincie, OZ wt 

7. Natuur       

l. It Fryske Gea toezicht 
Friese IJsselmeerkust 

652001 168.800  • Wnb VTH 

• PAS 

• Wadloopverordening 

FUMO 
en 

Omge
vingsz
aken 

Provincie, OZ gw 
en Provincie, OZ 

wt 
 

m. Provinciale bijdrage 
Wadlopen 

619011 36.800  

n. Groene Wetten (NB-wet 
structureel) 

652017 305.600  

o. R. Natuurpact 51 Natuurwet 652722 0  
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 Omschrijving budget Budget 
nr. 

Begrote  
Lasten 

(€) 

Begrote 
Baten 

(€) 

Taken uitvoe
ring 
door 

Budgetverantwo
ordelijk afdeling 

/ Opgave 

p. Wet natuurbescherming 652023  205.000 

p1 Toezicht Wet 
natuurbescherming 

644007 373.000  

p2.  Groene wetten 
Vergunningen Waddenzee 

652018  15.300 

q. OP Wadlopen (stand per 
31-12-21) 

619901 93.300  

r. DU Opruiming drugsafval 
IPO BIJ12 2021-2024 
(stand 1-11-2021) 

744006 9.900  

8.  Veiligheid en geluid       

s. Versterking 
omgevingsveiligheidsdienst
en 

744007 26.000  • Regie 

omgevingsveiligheid 

• Uitvoering 

omgevingsveiligheid 

Risicokaart, regie/beleid 

• Risicokaart, structurele 

taken 

• Risicokaart, uitvoering 

FUMO
, 

Omge
vingsz
aken 
en 

Bestu
urszak

en 

Omgevingszaken 
en  

Bestuurszaken  

t. Risicokaart  -    

u. OP Actieplan geluid 2018-
2022 (stand 5-11-2021)  

743901 95.700    Bestemming 
Fryslân, opgave 

Mobiliteit 

9. Verkeer en Ruimte       

v. COVM / Vliegbasis 
Leeuwarden 

644002 4.000 4.700 • Wlv VTH 

• uitvoering 

vaarwegenverordening 

• uitvoering 

wegenverordening 

• 2e lijns toezicht provinciale 

ruimtelijke belangen 

• Klachten RO gemeenten 

(burgerbrieven) 

• Toezicht en handhaving 

Wilg 

• Toezicht op 

infrastructurele 

voorzieningen 

FUMO
, 

Omge
vingsz
aken, 
Provin
ciale 

Water
staat 

Omgevingszaken 
en Provinciale 

Waterstaat 
 

w. Vaarwegen en Wegen -   
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In onderstaande tabel zijn de hoofdstukken opgenomen waar de FUMO ook taken verricht. Deze zijn echter 
opgenomen in het budget Provinciale bijdrage uitvoering taken FUMO (4a). 
 

  Taken Uitvoering door Budgethouder 

6. Water    

 Whbvz * Whvbz VTH 
 

FUMO  
opgave 

Biodiversiteit, 
landschap en 

water 

Provincie, OZ wt 

 Waterwet * Waterwet VTH 

10. Specifiek toezicht en 
(strafrechtelijke) 
handhaving 

   

10.1 Ketentoezicht Ketentoezicht milieu 
Afstemming Noord-
Ned. 

FUMO Provincie, OZ wt 

10.2 Bereikbaarheid en 
crisisorganisatie 

Afvaltransportcontroles 
NOA 
24 uurs bereikbaarheid 
Piket Brzo+ 
(‘achtervang’) 

FUMO en ODG Provincie, OZ wt 

10.3 Strafrechtelijk Boa overleg FUMO Provincie, OZ wt 

10.4 Bezwaar en beroep Handhaving FUMO Provincie, OZ wt 

11. Ondersteuning    

11.1 Advies PO FUMO/BRZO en 
beantwoording vragen 
PS, pers, derden 
Beleids en bestuurlijke 
advisering 

FUMO en ODG Provincie, OZ wt 

11.2 Ondersteuning Gezamenlijke 
uitvoering taken FUMO 
Vertegenwoordiging 
IPO werkgroepen 
Ondersteuning/ input 
WOB 
Netwerkdag 
handhaving 

FUMO Provincie, OZ wt 

12. Ondersteuning    

12.1 Samenwerkingsafspraken 
FUMO en ODG 
 

Samenwerkingsafspra
ken FUMO en ODG 
 

Provincie Provincie, OZ wt 

12.2 Coördinatie en regie Coördinatie en regie FUMO Provincie, OZ wt 

13 Monitoring, voortgang en 
rapportage 

   

 Monitoring voortgang en 
rapportage 

Monitoring voortgang 
en rapportage 

Diverse afdelingen Provincie, OZ wt 

 
* Deze budgetten worden niet meegenomen voor de uitvoering van VTH taken. Zie de toelichting op de 
budgetten. 
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Samengevat is het overzicht weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Totaal overzicht van begrote lasten en baten voor VTH taken in de provinciale begroting 2022: 
 

Omschrijving budget Begrote  
Lasten 

(€) 

Begrote 
Baten 

(€) 
Leges 

Ontgrondingen 

Begrote 
Baten 

(€) 
Leges Wabo 

Begrote 
Baten 

(€) 
Overige 

Provinciale bijdrage uitvoering 
taken FUMO 

6.601.000 85.500 

77.800 

- 

Provinciale bijdrage uitvoering 
taken ODG 

1.020.900 - - 

Uitvoering overige VTH-taken  2.085.900 - - 225.000 

Totaal 
 

9.707.800 388.300 

 
Toelichting begrote provinciale budgetten: 
 
a) Provinciale bijdrage uitvoering taken FUMO 

Dit budget is voor de uitvoering van basis- (58 bedrijven:13.818 u vv, 7.4665 u tz, 5.500 uren niet 
inrichting gebonden taken, 600 u Ketentoezicht = totaal 27.384 u / € 2.880.255) en plustaken (31.498 
uren, waaronder uitvoering taken luchthavens en archivering omgevingsdossiers) bij de FUMO. 
Daarnaast nog voor collectieve opdrachten, implementatie Omgevingswet en Transitiebegroting (zie H 
14 Middelen). Het budget is exclusief BRIKS taken (zie d.) en leges Ontgrondingen (zie g.). 

b) Provinciale bijdrage uitvoering taken ODG 
Dit budget is voor de uitvoering van basis- (16 bedrijven) en plustaken (o.a. procedurele ondersteuning) 
bij de ODG. In het budget is al € 43.000 begroot voor BRIKS taken (zie ook g.). Sinds 2019 is dit een 
nieuw structureel budget voor het uitvoeren Wabo-Brzo taken bij Brzo/RIE-4 bedrijven volgens de 
Noordelijke Maat door Brzo Omgevingsdienst Groningen. Toen is een bedrag voor 11 bedrijven aan het 
budget bijdrage FUMO hiervoor onttrokken. 

c) Uitvoering VTH-taken waaronder Brzo+ 
Dit budget is beschikbaar voor het uitvoeren van incidentele VTH taken die niet in de bijdrage FUMO en 
ODG zitten. O.a. incidentele Wabo/bedrijven opdrachten aan de FUMO/ODG, Veiligheidsregio Fryslân 
(brandveiligheid). Voorheen was dit het budget uit het provinciefonds van zo’n € 350.000, beschikbaar 
voor de uitvoering van Brzo-taken. Dit was een doeluitkering, maar sinds 2017 een algemene uitkering. 
Uit dit budget worden de kosten voor het landelijke MJA Brzo 2021-2023 en de bijdrage aan BRZO+ 
(convenant) betaald.  

d) Uitvoering Wabo (o.a. BRIKS taken en leges, dwangsommen) 
Hieruit worden de uitvoeringskosten BRIKS-taken betaald aan FUMO/ eventueel ODG (afrekening op 
basis van nacalculatie). In dit budget worden ook de ontvangen leges Wabo (baten) verwerkt. En de 
eventueel opgelegde dwangsommen milieu (invorderingsbeschikkingen). 

e) Milieubeleidsplan wettelijke taken 
Uit dit budget worden verschillende kostenposten betaald, zoals de uitvoering van milieuonderzoeken 
(metingen geluid, lucht e.d.) en de uitvoering van geluidtaken (geringe omvang). Tot slot worden de 
kosten van de jaarlijkse Netwerkdag Handhaving (FUMO ontvangt hiervoor een totaalbedrag van ca. 
€12.420 als dekking voor zowel uren als kosten) hieruit betaald. 
Opdrachten uit het VTH-overleg kunnen ook met dit budget betaald worden (lasten). 
Bij de 2e berap 2021 zijn de budgetten Beschikkingen bodemsanering (algemeen), Flankerend beleid 
wet bodembescherming en Bodeminformatiebeheer (shared  service) aan dit budget toegevoegd, 
omdat het opdrachten voor wettelijke taken betreffen. 

g) Ontgrondingenwet (leges, dwangsommen) 
Het betreft hier een inkomstenraming leges Ontgrondingen en geïnde dwangsommen (baten). De 
uitgavenpost (lasten) is niet begroot (zie bijdrage FUMO. Ontgrondingen is een plustaak, die verwerkt is 
in de bijdrage FUMO). 

h) Bodemsaneringsprogramma. 
Dit budget zal worden ingezet voor de transitie bodembeleid voortkomende uit de afspraken van het 
convenant bodem en ondergrond 2016-2020 en de nieuwe bestuurlijke bodemafspraken die gaan 
gelden voor de periode 2022-2030. Enerzijds betekent dit dat in 2022 kosten worden gemaakt inzake 
het overgangsrecht ten behoeve van de inwerkingtreding van de Ow en de buitenproportionele opgaven 
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(PFAS, ZZS). Anderzijds zal dit budget worden ingezet voor onderzoek naar de bodemvitaliteit in 
Fryslân. De kaders hiervoor zullen worden opgenomen in de startnotitie bodembeleid die in maart 2022 
in PS zal komen. Het budget is beschikbaar t/m 2023. 

h1) Monitoringskader frysk miljeuplan 
Het budget ‘Monitoringskader frysk miljeuplan’ is er al behoorlijk lang, zeker sinds 2009. De link is met 
het PMP. Er zijn verwijzingen naar de Omgevingswet. 

i) Financiering lange termijn Nazorgfonds 
Budget voor begroten rente Nazorgfonds. 

j) Meetnet zoutwinning 
Budget voor monitoring van zoutwinning onder de Waddenzee voor de komende 30 jaar; uit het budget 
van het PMP spoor 2. 

k) Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek (NIEUW) 
Kadernota 2022: Vanuit het perspectief van onder meer biodiversiteit, ruimtelijke plannen, landbouw en 
actuele vragen uit de Mienskip neemt het belang van inzicht in gewasbescherming steeds verder toe. 
Het gebruik van dergelijke middelen neemt toe. Gebaseerd op de wet milieubeheer, de nieuwe 
omgevingswet en de wet natuurbescherming kan de provincie in de omgevingsverordening eigen 
kaders/regels hiervoor opnemen. Onderzoek naar deze middelen is van belang om als provincie hier 
een eigen rol en positie in te kunnen bepalen. 

l) It Fryske Gea toezicht Fries IJsselmeerkust. 
Met dit budget worden toezichtactiviteiten door It Fryske Gea op de Friese IJsselmeerkust betaald.  

m) Provinciale bijdrage Wadlopen 
Provinciale bijdrage voor de uitvoering van de Wadloopverordening, incl. leges en andere rechten. 

n) Groene Wetten (NB-wet structureel) 
Budget voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming, o.a. beleidsadvisering en juridische 
dienstverlening. 

o) R. Natuurpact 51 Natuurwet 
De structurele dekking vanuit het Natuurpact is toegevoegd aan het bedrijfsvoering budget. Voor 2022 
geen budget meer. 

p) Wet natuurbescherming 
Begrote te ontvangen leges voor de Wet natuurbescherming (baten). 

p1) Toezicht Wet natuurbescherming (NIEUW) 
Toezicht Wnb door FUMO: € 120.000 Natuurpact. Dit bedrag stond voor 2e berap 2021 geboekt bij 
Uitvoering VTH-taken waaronder Brzo+.  
Inclusief Kadernota 2021: Extra toezicht Fumo vanwege stikstof: Op 29 mei 2019 oordeelde de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis 
mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Als 
gevolg hiervan kwam de vergunningverlening in de praktijk stil te liggen in afwachting van meer 
duidelijkheid en toekomstperspectief. Om hier handen en voeten aan te geven is er een programma 
Stikstof opgezet. Maar er komen in de nieuwe situatie ook nieuwe structurele taken op ons af. Die 
liggen met name op het vlak van toezicht en handhaving. Het aantal handhavingsverzoeken neemt toe. 
Als gevolg hiervan zal door de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) meer toezicht 
moeten worden gehouden. Daarvoor is een extra provinciale bijdrage nodig van jaarlijks € 250.000. 
Vooralsnog vragen we die tot en met 2024. In dat jaar zal worden gekeken hoe de nieuwe situatie zich 
permanent lijkt te ontwikkelen en kan worden bepaald hoe het stikstoftoezicht structureel ingevuld moet 
worden. Kosten: € 1 miljoen (4 x € 250.000 van 2021 t/m 2024. 

q) OP Wadlopen 
Overlopende passiva Wadlopen, Bijdragen van Noord-Holland en Groningen. Wordt niet benut voor de 
provinciale VTH-taken. 

r) DU Opruiming drugsafval IPO BIJ12 2021-2024 (subsidieregeling) 

Het IPO-bestuur op 7 oktober 2020 heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van het budget via een 
decentralisatie-uitkering naar de provincies en dit in te zetten als landelijk budget. Zie provinciale 
website. 

s) Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 
De provincie ontvangt in het provinciefonds € 26.000 (is ca. 236 u schaal 10) voor de 
omgevingsveiligheid taak. Met het vaststellen van dit programma moeten die middelen worden gelabeld 
voor de uitvoering van EV-taken. 
In voorgaande jaren gold het IOV 2015-2020 en liep de financiering van het (rijks)programma via de 
provincie. Per 2021 is er geen programma en loopt de financiering via het gemeentefonds en het 
provinciefonds.   Omgevingsveiligheid en IOV 2019.De taak Bureau EV-kassiers functie, die in 
voorgaande jaren als incidentele opdracht was ingebracht voor ca. 1.500 uren, is komen te vervallen.  

t) Risicokaart 
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Er zijn structurele taken rond de risicokaart. Hiervoor is een structureel budget nodig (ca. € 20.000). 
Afdeling Bestuurszaken onderzoekt hoe dit budget tot stand kan komen. 

u) OP Actieplan Geluid 2018-2022 
Overlopende passiva. Bestemming Fryslân, opgave Mobiliteit is budgethouder. Het budget wordt o.a. 
benut voor het uitvoeren door de FUMO van werkzaamheden in het kader van advisering geluidhinder. 
Dit gaat over geluidsproductieplafonds als onderdeel van de nieuwe geluidhinderwetgeving (SWUNG) 
als onderdeel van de Omgevingswet. Daarnaast wordt de FUMO incidenteel gevraagd om 
werkzaamheden voor bijv. de EU-geluidkaart te verrichten (1x in de vijf jaar) dit gaat middels separate 
financiering.  

v) COVM / Vliegbasis Leeuwarden 
Het Ministerie maakt geld over, o.a. voor goederen en diensten, bv. isolatie van gebouwen. 

w) Vaarwegen en wegen 
Binnen Provinciale Waterstaat maken de VTH-taken onderdeel uit van het reguliere takenpakket. 
Daarvoor is een capaciteitsraming gemaakt, als onderdeel van teamplan (Nautische Zaken) cq 
afdelingsplan (voor het onderdeel Wegen). Onderhoudsbudgetten zijn bedoeld voor het uitvoeren van 
onderhoud. 
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BIJLAGE 3 – Samenvatting taken FUMO en format kwartaalrapportage 
FUMO 

 
Separaat bijgevoegd.  
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BIJLAGE 4 – Bedrijvenlijst 
 

Naam bedrijf Plaats IPPC/BRZO 

Assen Sloopwerken VOF Kootstertille IPPC 

Ausnutria Hyproca B.V. Heerenveen IPPC 

A-Ware Cheese Production B.V. Heerenveen IPPC 

Baggerdepot Trijehûs (eiland a.h. P.M.-kanaal) Grou IPPC 

BAM Wegen bv Regio Noord Drachten IPPC 

Dairy Campus (Biogas-Leeuwarden B.V.) Goutum/Leeuwarden IPPC 

Dam Handelsonderneming B.V. (Dam Beton) Akkrum IPPC 

Donkergroen Sneek B.V. Sneek IPPC 

Ecopark De Wierde Heerenveen 
Gelegen op een 
stortplaats daarom 
provincie bevoegd gezag 

Energie Campus  Leeuwarden 

Gelegen op een 
stortplaats daarom 
provincie bevoegd gezag 

Energiekenniscentrum Leeuwarden IPPC 

ENGIE Energie Nederland N.V. / Centrale Bergum Burgum IPPC 

Exploitatiemaatschappij Phoenix  B.V. Scharsterbrug IPPC 

FrieslandCampina Nederland B.V. (Gerkesklooster) Gerkesklooster IPPC 

FrieslandCampina Nederland B.V. (Workum) Workum IPPC 

Fripel/BoGroNed B.V.  Drachten IPPC 

Gebr. Haarsma Leeuwarden Holding B.V. Leeuwarden IPPC 

Gemeentelijk composteerterrein Tytsjerksteradiel Sumar IPPC 

Groba Grondbeheer B.V. Leeuwarden IPPC 

Hochwald Foods Nederland B.V. Bolsward IPPC 

Huhtamaki Nederland B.V. Franeker IPPC 

Jorritsma Biogas B.V. Tzummarum IPPC 

KruisVeld Leeuwarden B.V. Leeuwarden IPPC 

Wâltersstrie B.V.(voorheen Mestverwerking Fryslân BV) Wâlterswâld IPPC 

Metaalhandel De Horne B.V. Heerenveen IPPC 

Milieustraat Buitenpost - Lutkepost Buitenpost IPPC 

Nederlandse onttinningsfabriek B.V. Leeuwarden IPPC 

Oranje Nutrition Holding B.V. Heerenveen IPPC 

Orgaworld Compostering Drachten Drachten IPPC 

Orion B.V. Drachten IPPC 

PreZero Recycling Services Noord B.V. (SITA Recycling 
Services Noord-Oost) Heerenveen 

IPPC 

PreZero Recycling Services Noord B.V. (SITA Recycling 
Services Noord-Oost) Leeuwarden 

IPPC 

Recycling De Mieden B.V. Wâlterswâld IPPC 

Renewi Nederland B.V. (voorheen Gansewinkel - 
Stuurboord)) Drachten 

IPPC 

Reststoffen Energie Centrale B.V. (REC) Harlingen IPPC 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Heerenveen Heerenveen IPPC 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Leeuwarden Leeuwarden IPPC 

SC Technology Nederland B.V. Heerenveen IPPC 

Ship and Offshore Recycling Holland B.V. Kootstertille IPPC 
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Sustainable Fuel Production B.V.  Harlingen IPPC 

Sonac Burgum B.V. Sumar IPPC 

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.  Akkrum IPPC 

Top Leeuwarden V.O.F. Leeuwarden IPPC 

Transport Service Terschelling B.V. West-Terschelling IPPC 

Van Bentum Recycling Centrale Heerenveen Heerenveen IPPC 

Van der Galiën Recycling B.V. Kootstertille IPPC 

Van der Wal Recycling (voorheen Bowie) Joure IPPC 

Van der Wiel Holding B.V. Drachten IPPC 

Van der Wiel Holding B.V. Composteerinrichting Nij Beets IPPC 

Spelt Afvalinzameling Heerenveen b.v. (Van Dijk) Heerenveen IPPC 

Visser Afvalverwerking Transport en Recycling BV Harlingen IPPC 

Weboma Kootstertille (Oosterhof Holman BV) Kootstertille IPPC 

Westra Groenrecycling B.V. Harlingen IPPC 

Wieren, Fa K W. van Leeuwarden IPPC 

Naam bedrijf Plaats Brzo / RIE-4 

AVEK International B.V. Surhuisterveen IPPC/Brzo 

BASF Nederland B.V. Heerenveen IPPC/Brzo/RIE-4 

Bio-LNG ECL Leeuwarden Brzo 

Bosma Transport en Opslag BV  Heerenveen IPPC/Brzo 

De Waard Dieselopslag Sneek IPPC/Brzo 

Derustit Heerenveen IPPC/Brzo 

Ecomunitypark / Sinnewetterstof Oosterwolde IPPC/RIE-4 

FinCo Bunker Terminal Harlingen (FBTH) Harlingen IPPC/Brzo 

Gascentrum Noord Nederland Grou IPPC/Brzo 

Gascompressor Station Gasunie (Gasunie Transport 
Services) Aldeboarn IPPC/Brzo 

Motip Dupli B.V. Wolvega IPPC/Brzo 

PTO Heerenveen IPPC/RIE-4 

Renewi Nederland B.V., locatie De Lier Drachten IPPC/Brzo 

Royal FrieslandCampina Nederland BV (Leeuwarden) Leeuwarden IPPC/Brzo 

Wenau Transport & Cleaning Vof Heerenveen IPPC/Brzo 

Zandleven Coatings BV Leeuwarden IPPC/Brzo 

GVP Energy Leeuwarden IPPC/RIE-4 (in oprichting) 

RTE Leeuwarden RIE-4 (in oprichting) 

Naam bedrijf Plaats Soort stortplaats 

Ecopark De Wierde Heerenveen IPPC/ droge stortplaats 

Geluidswal Drachtstervaart Drachten droge stortplaatsen 

Skinkeskâns Leeuwarden 
Nazorg droge 
stortplaatsen 

Polderhoofdkanaal Nij Beets Baggerspeciestortplaatsen 

Grietmansrak Smallingerland Baggerspeciestortplaatsen 

Kromme Ee Smallingerland Baggerspeciestortplaatsen 

Trijehûs Leeuwarden Baggerspeciestortplaatsen 
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BIJLAGE 5 – Werkprogramma Brzo Noord 2022 
 
Separaat bijgevoegd inclusief jaaropdracht Brzo 2022 provincie Fryslân.  
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BIJLAGE 6 – Jaarprogramma Provinciale Vuurwerkcoördinator 2022 
 
Separaat bijgevoegd.  
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BIJLAGE 7 – Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 
 
Separaat bijgevoegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uren begroting FUMO 2022

Aanvullen

Hoofdstuk uit VTH programma 
2022

taak geplande uren 
2022 TH of VV 

Mid office 
taken

Basistaak 
inrichting 
gebonden 
VV (uren / 

fte)

Basistaak 
inrichting 
gebonden 
TH (uren / 

fte)

Basistaak 
niet 

inrichting 
gebonden 

Plus-
taken

Toelichting tijdschrijven toelichting / budget 2022

3. Ontwikkelingen
Schone lucht akkoord 0 0  
4. Progr. Bedrijven
4.1 Wabo Wabo, vv (incl. TOP-bedr, doch 

exclusief Brzo+)
11298 520 11818 urenregistratie per procedure. Uren voor 

PO's niet op de zaak, maar op post PO, 
zie H11. Vervolg uren en en nawerk van 
een PO die te relateren zijn aan een vv 
of th zaak op deze post schrijven. 

In afstemming met FUMO vv is een 
overzicht gemaakt van verwachte 
werkzaamheden en benodigde uren voor 
2022

aanpassen vergunningen ZZS 0 0 Provincie wil in ieder geval aantal 
bestede uren voor dit project en aantal 
aangeschreven bedrijven

Hoewel het project ZZS is afgesloten, blijft 
ZZS nog wel de aandacht houden. Het 
actualiseren van de vergunningen wordt bij 
aanvragen vergunningen meegenomen. In 
het kader van de Omgevingswet 
verwachten we grote toename van 
aanvragen. Ook blijven we vergunningen 
actualiseren als dat nodig is. Vanwege de 
samenloop met de reguliere 
vergunnningstaken is er geen separaat 

b d t ZZSEnergie: aanpassing vergunning 0 0 monitoring vindt plaats op gezamenlijke 
basis en niet per deelnemer

aanpassing vergunningen nav project van 
afgelopen jaren. De meeste vergunningen 
zijn inmiddels aangepast. Het restant (7 
bedrijven) zal in 2022 worden afgerond.

Aanpassing Bref 0 0 Moet uiterlijk in 2022 in vergunningen zijn 
meegenomen. Gaat naar schatting om zo’n 
40-45 bedrijven.

Bibob Wabo Bibob toetsen bij 
vergunningaanvraag

800 800 verzamelpost algemene post BIBOB 
IPPC

opgehoogd naar 800, er worden meer 
zaken verwacht in 2022 en het beleid zal 
aangepast worden. 

Wabo Wabo, t&h (incl. TOP-bedr doch 
exclusief Brzo+, inclusief 
handhaving en inclusief strafrecht)

9606 410 10016 urenregistratie per zaak. reistijd en 
aanwezigheid PO niet op de zaak, maar 
op post PO, zie H11. Uren voor 
milieumetingen valt wel onder deze 
post. (bv. Geluid / lucht). kosten 
onderzoeken: separate financiering. 

Voor het toezicht voor alle bedrijven is 
9.600 uur nodig. Daarnaast 410 FO. Totaal 
circa 10.000 uue. Dit is exclusief strafrecht 
(1680 uur BOA naar boa post) maar 
inclusief handhavings- en 
dwangsomcontroles.

screening en energiecontrole bij 
resterende provinciale bedrijven 

0 0 monitoring vindt plaats op gezamenlijke 
basis en niet per deelnemer

Basistaken totaal incl. mid office2022



Nazorg stortplaatsen VTH taken 250 250 alle VTH taken voor 6 stortplaatsen. 
Post is voor De Wierde, 
Drachtstervaart, Polderhoofdkanaal, 
Grietmansrak, Kromme Ee en Trijehûs. 
Skinkeskans NIET. Die schrijven op 
nazorg stortplaatsen Skinkeskans ivm 
seperate financiering. Tevens worden 
hier de uren van nog 2 bedrijven die op 
stortplaats Skinseskans zijn gebouwd 
geschreven, het gaat om  
Energiecampus en



5. Programma Bodem
5.1 WBB WBB, vv 3500 523 4023 Aantal uur is gelijk gebleven aan 2021. 

WBB, t&h 4350 523 4123 750 Het aantal uur in 2022 is licht verhoogd ten 
opzichte van 2021. In het kader van het 
project Warme overdracht moeten nog 
fysieke controles worden uitgevoerd. Deze 
uren vallen buiten het project warme 
overdracht en vallen onder het reguliere 
toezicht WBB

5.2 Ontgrondingen OW, vv, vergunningverlening 2200 163 2363 2200 uur incl vrijstellingen en mer 
beoordelingen. Van vrijstellingen worden 
producten bij gehouden.  Incl. 162,5 uur FO

waterwetvergunningen 140 140 uren voor toets waterwetvergunningen 
waarin afstemming met Wetterskip nodig is

OW, t&h 2360 163 2523 Planning afgeloen jaren is passend 
gebleken. Daarnaast wordt er 500 uur extra 
ingezet voor prioriteiten (proactief contact 
en 300 uur meer vrije veld controles). De 
verdeling is alsvolgt: 630 uur vrije veld 
controles, 1340 primaire controles, 340 
sec. controles, 100 uur extra pro actief 
contact met provincie en 100 uur pro actief 
contact met Wetterskip. Nog 250 SPA uur 
boven op en 163 uur FO. 150 uur van dit 
totaal gaat naar BOA. Dus 2773 blijft er 
over

5.3 Bodem overig Ontheffingen storten afvalstoffen 
buiten inrichtingen en ontheffingen 
PMV, algemeen vragen

100 100

Ontheffingen storten afvalstoffen 
buiten inrichtingen en ontheffingen 
PMV, vv

100 100

Ontheffingen storten afvalstoffen 
buiten inrichtingen en ontheffingen 
PMV, TH

50 50

6. Programma Water
6.1 Whvbz Whvbz, t&h zwembaden en sauna's 

(incl. klein deel vv), regulier en 5 
controles inhaalslag

2300 148 2448 reguliere controles, hercontroles en 
inhaalslag. Mag op 1 post geschreven 
worden

extra inzet hercontroles 705 705

Whvbz, t&h zwemlocaties 
oppervlaktewater

450 148 598

6.2 Waterwet Waterwet , t&h, grondwaterwinning 
en WKO (bodemenergiesystemen)

400 135 #NAAM?

7. Programma Natuur

Whvbz zwembaden en sauna's uren blijven 
gelijk tov 2021, incl de extra uren (705). 
Tevens wordt de inhaalslag zwembaden in 
2022 afgerond. Ivm corona wordt meer 
urenbesteding (250) verwacht (door 
waarschuwingen en extra controlerondjes 
bij zwemwateren) bij oppervlaktewater. FO 
is 295, waterwet blijft op 400 en 135 FO. 
minus 50 uur BOA voor whvbz 
zwembaden, dus totaal 3103



Wnb, t&h Toezicht natura 2000-gebieden 2040 2040
Toezicht soortenbescherming 1750 1750
Toezicht houtopstanden 1363 1363
Toezicht PAS 32 32
Strafrechtelijke handhaving 
natuurtaken

192 192

Coördinatie FUMO-provincie (incl. 
toezichtkringen)

173 173

Toezichtkringen 0
Wadloop- en distelverordening, t&h 70 70
Cross compliance 350 350 capaciteit komt van agrarische 

toezichthouders
8. Programma veiligheid en geluid

8.1 Externe Veiligheid Omgevingsveiligheid 236 236 Alleen voor omgevingsveiligheid, niet 
risicokaart was-wordt lijst. Zie daarvoor 
onderstaande post.

bijdrage vanuit provinciefonds is 26.000 
euro, dat is 236 uur. In begroting FUMO 
2022 staat voor provincie 915 uur geraamd 
(bepaald obv aandeel basistaak in totaal), 
maar afrekening obv nacalculatie.

Coördinatie risicokaart 200 200
Bijhouden REV provinciale bedrijven 100 100

Risicokaart was-wordt lijst 0 0 Alleen voor inzet risicokaart was-wordt 
lijst

8.2 Vuurwerk Vuurwerkbesluit, vv niet 
inr.gebonden

407 65 472 Door corona en droogte worden minder 
aanvragen verwacht, daarom 200 uur 
minder. Er is 65 uur beschikbaar voor FO.

Vuurwerkbesluit, t&h niet 
inr.gebonden

390 65 455 toezicht evenementen, coördinatie en 
het maken van een jaarrapportage. Het 
deel van de provincie voor de landelijk 
werkgroep vuurwerkcoördinatie en 
samenwerking vuurwerk Noord-
Nederland wordt geschreven op IPO 
post

Door corona en droogte worden minder 
aanvragen verwacht. Er is 65 uur 
beschikbaar voor FO. 150 uur BOA dus 
totaal wordt 455.

9. programma Verkeer, Ruimte en 
Projecten
9.1 Wet Luchtvaart Wlv, vv 804 38 842 aantal uren iets verlaagd iov met fumo van 

974 naar 800. 38 uur FO.
Wlv, t&h 360 38 398 Monitoring laat zien dat deze 

ureninschatting goed is. Incl. 37,5 FO.

In goed overleg tot stand gekomen met 
fumo en prov. Daarnaast is nog NPG geld 
beschikbaar en worden extra 
stikstofcontroles uitgevoerd (zie separate 
opdracht). 350 uur naar boa taak (van 
strafrechtelijke handhaving af gehaald. 
Totaal wordt 5.550



10. Programma specifiek toezicht
10.1 ketentoezicht algemeen ketentoezicht 600 600 controles ketentoezicht indien bij 

provinciale inrichtingen, deelname 
noordelijk ketenoverleg en
controles afvaltransport (NOA). Aantal uur 
prov is 581 voor keten (berekend op basis 
van aantal inrichtingen). In totaal is er 4 fte 
voor keten beschikbaar voor alle GR 
FUMO deelnemers. Bij de FUMO zit 
ketentoezicht in de begroting verwerkt in 
uren basis toezicht, bij ons in niet-
inrichtinggebonden. per 2022 wordt niet-
inrichtinggebonden een collectieve taak, 
dus is dit verschil verdwenen. minus 150 
uur boa, dus 431 uur totaal.

10.2 milieu alarm nummer 0 0 Oproepen voor provinciale bedrijven. 
10.3 Strafrechtelijk samenwerking en opzet periodiek 

overleg provincie-Boa's
50 50 samenwerking PW - FUMO, valt dus 

niet onder BOA coordinatie taak
gebaseerd op eerdere jaren.

Boa 2680 1680 450 550

11. programma ondersteuning
Portefuilleoverleg FUMO en vragen 600 600 reistijd, aanwezigheid tijdens PO 

FUMO, secertarieel PO notities. Hier 
ook pers, staten en derdevragen 
schrijven.

Per PO 4 uur, dit is incl. secretariaat 
werkzaamheden voor PO, reistijd, 
aanwezigheid en schrijven notitie. 4 
personen per PO. 18*4*4= 288. 
afdelingshoofd ook 100 uur. Totaal 400. 
Verslagen en brieven worde op de zaak 
geschreven. Tevens nog 200 uur voor 
pers staten en derden vragen

Beleids- en bestuurlijke advisering 
VTH

991 245 1236 Advisering over (ontwikkelingen) wet- 
en regelgeving OW. Herijking 
actualisatieplan vv. Deelname aan 
Werkgroep Omgevingswet. Input / 
overleg over  VTH-programma, DVO's, 
jaarverslag, Beraps. Deze post is zowel 
voor beleids en bestuurlijke advisering 
als voor specialistische juridische 
advisering. Geen IPO-achtige 
werkgroepen want die vallen onder de 
urenpost 'Vertegenwoordiging provincie 
(werkgroepen, IPO). Deze uren zijn niet 
aan een specifieke zaak te hangen, het 
i l d i

Post is verlaagd t.o.v. 2021 op basis van 
de realisatie. Hier ook de algemene vragen 
vanuit de provincie schrijven. Dus niet 
staten, pers en derden vragen, die moeten 
op PO post.

Bezwaar en beroep 1350 1350

Advies



ontwikkelingen 1000 0 1000 Onderwerpen waar veel ontwikkelingen 
plaats gaan vinden (bijv. financiële 
zekerheidsstelling bij afvalbedrijven en 
provinciale doelstellingen rond de 
circulaire economie en duurzaamheid). 
Daarnaast kan deze post als reservepot 
worden beschouwd.

Vertegenwoordiging provincie 
(werkgroepen, IPO)

650 650 bijwonen overleggen zoals vermeld in 
overzicht externe overleggen en 
werkgroepen FUMO  t.b.v. provincie, 
provinciale website en publicatie 
vergunningen

Voor 2021 is een totaaloverzicht IPO 
overleggen met onderbouwing uren 
gemaakt. 500 uur voor gereserveerd

Ondersteuning / input WOB 300 300 Wob verzoeken is vraaggestuurd, mochten 
er grote WOB verzoeken komen zal dit met 
maatwerk worden opgelost in 2021.

Netwerkdag Handhaving 200 200 Gemaakt uren voor organisatie zijn 
plusuren. Uren deelname bezoekers 
netwerkdag zijn indirecte uren en horen 
niet op deze post

de kosten voor organisatie zijn seperate 
financiering. Gemaakt uren voor 
organisatie zijn plusuren. In 2018 en 2019 
de post flink overschreden, daarom 
verhoogd naar 200. 2020 en 2021 ivm 
corona afgelast in 2022 op 200 laten staan

overige opdrachten schone lucht akkoord 100 100

overige opdrachten big 8/naleving/kpi opdracht 100 100 uren voor interviews
Subtotaal 2022 55697 3180 11818 11696 6100 #NAAM? #NAAM?
H14 middelen totaal uren formeel 3180 13818 7466 6100 31498 58.882
verschil 0 2000 -4230 1 #NAAM? #NAAM?

58877
#NAAM? 31498
#NAAM? #NAAM?



Bevoegd gezag Domein PDC Productnaam
Jaaropdracht 2022 

(Aantallen)

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Actualisatietoets 3

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Advisering energie 5

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Advisering geluid 1

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Advisering lucht 1

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Advisering MER 1

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Advisering milieu 1

Brzo Provinsje Fryslân Milieu BRZO-Toezicht 14

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Goedkeuringsbesluit 1

Brzo Provinsje Fryslân Milieu M.e.r.-beoordeling 8

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Maatwerkvoorschrift milieu uitgebreid 3

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Melding activiteitenbesluit 2

Brzo Provinsje Fryslân Milieu OV enkelvoudig - Milieu actualiseren van een vergunning (klasse III) 3

Brzo Provinsje Fryslân Milieu OVA enkelvoudig - Milieu uitgebreid (klasse III) 8

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Risicoanalyse (Brzo / VVL / Impuls) 14

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Toezicht inrichtinggebonden (aspectcontrole en indirecte lozingen) 8

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Toezicht locatiegebonden (klasse III) 16

Brzo Provinsje Fryslân Milieu Vooroverleg milieu (provincie) 5

Brzo Provinsje Fryslân Bouw Advisering bouw 1

Brzo Provinsje Fryslân Bouw Melding brandveilig gebruik 1

Brzo Provinsje Fryslân Bouw OVA enkelvoudig - Bouw complex 2

Brzo Provinsje Fryslân Bouw OVA enkelvoudig - Bouw eenvoudig 5

Brzo Provinsje Fryslân Bouw OVA enkelvoudig - Bouw klein 2

Brzo Provinsje Fryslân Bouw Toezicht brandveilig gebruik 1

Brzo Provinsje Fryslân Bouw Toezicht nieuw- verbouw complex 2

Brzo Provinsje Fryslân Bouw Toezicht nieuw- verbouw eenvoudig 5

Brzo Provinsje Fryslân Bouw Vooroverleg bouw 1

Brzo Provinsje Fryslân Onafhankelijk Administratieve controle complex 16

Brzo Provinsje Fryslân Onafhankelijk Administratieve controle eenvoudig 16

Brzo Provinsje Fryslân Onafhankelijk Handhaafbaarheidstoets 1

Brzo Provinsje Fryslân Onafhankelijk Hercontrole 8

Brzo Provinsje Fryslân Onafhankelijk OVA enkelvoudig - Intrekken vergunning 1

Brzo Provinsje Fryslân Onafhankelijk Opleveringscontrole 2

Brzo Provinsje Fryslân Juridisch en bestuurlijke handhaving (Hoger) beroep 2

Brzo Provinsje Fryslân Juridisch en bestuurlijke handhaving Beschikking juridisch 3

Brzo Provinsje Fryslân Juridisch en bestuurlijke handhaving Last onder dwangsom opleggen 2

Brzo Provinsje Fryslân Juridisch en bestuurlijke handhaving Vooraankondiging opstellen 5

Brzo Provinsje Fryslân Juridisch en bestuurlijke handhaving Zienswijze 2
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Inleiding 
Voor u ligt het jaarprogramma vuurwerk 2022 van de provinciaal vuurwerkcoördinator. In dit 
jaarprogramma worden doelstellingen genoemd op gebied van VTH-taken die de provinciaal 
vuurwerkcoördinator in 2022 in opdracht van de provincie en gemeenten wil realiseren ten 
aanzien van opslagen en verkooppunten van consumentenvuurwerk en het bedrijfsmatig 
ontbranden van vuurwerk bij evenementen. Ook geeft het inzicht in de taken ten aanzien van 
de vuurwerkcoördinatie binnen de provincie Fryslân.  

De coördinatietaak 
Sinds 2002 werken verschillende overheden structureel samen om de naleving van het 
Vuurwerkbesluit te bevorderen. De betrokken Friese partners zijn onder andere de provincie 
Fryslân, de Friese gemeenten, FUMO, Veiligheidsregio Fryslân, politie en de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). De provinciale vuurwerkcoördinator is belast met de 
organisatie en coördinatie van de vuurwerktaken en werkt in opdracht van de provincie 
Fryslân. Deze taak is belegd bij de FUMO. De samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen de verschillende overheden vindt het gehele jaar door plaats via gezamenlijk en 
bilateraal overleg. De grondslag voor de taken van de provinciale vuurwerkcoördinator en de 
verslaglegging staan vermeld in Stbl. 2002, nr. 33 (blz. 72 e.v.). 

Behalve input vanuit de provincie krijgt de provinciale vuurwerkcoördinator ook landelijk 
informatie aangereikt tijdens de overleggen van de Landelijke Werkgroep 
Vuurwerkcoördinatoren (LWVC), die circa zes keer per jaar bijeenkomt. Dit overleg wordt 
onder meer bijgewoond door de 12 provinciale vuurwerkcoördinatoren, afgevaardigden van 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), InfoMil en de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT). In kleinere setting vindt dergelijk overleg ook twee keer per jaar in 
noordelijk verband plaats via het Noordelijk Provinciebreed Vuurwerkoverleg. 

Het gezamenlijke doel is om met alle betrokken handhavingspartners een zo laag mogelijk 
(veiligheids)risico te realiseren bij de opslag, verkoop en het professioneel ontbranden van 
vuurwerk. Hieraan wordt uitvoering gegeven door na onderlinge afstemming controles uit te 
voeren, informatie uit te wisselen, knelpunten te signaleren, kennis over te dragen, 
procedures te stroomlijnen en de ‘oog- en oorfunctie’ uit te voeren.  

Voorgaande jaren is er geen jaarprogramma gepubliceerd maar volstond een projectplan of 
concept jaarprogramma. Vanwege de vele wijzigingen op gebied van vuurwerkregelgeving is 
besloten om vanaf heden het uitvoeringsprogramma op te stellen evenals bijbehorend 
jaarverslag. Voor de duidelijkheid: in genoemde documenten worden zowel de provinciale 
als de gemeentelijke vuurwerktaken omschreven en wordt daarnaast aandacht besteed aan 
de samenwerkende partijen op gebied van vuurwerk. 
 
Het is in de toekomst eveneens mogelijk om het uitvoeringsprogramma in een noordelijk 
samenwerkingsverband op te stellen zodat de samenwerking tussen de drie noordelijke 
provincies (Groningen, Drenthe en Friesland) wordt versterkt.  
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Wettelijk kader ten aanzien van vuurwerkthema’s 
 
Vuurwerkevenementen  
GS is bevoegd gezag voor VTH-taken op gebied van vuurwerkevenementen. De uitvoering 
van de VTH-taken is als basistaak belegd bij de FUMO. 
 
Gemeenten en provincies zijn bij wet verplicht om een deel van de VTH-taken aan 
Omgevingsdiensten uit te besteden; de zogenaamde basistaken. Voor 
vuurwerkevenementen geldt dat deze als basistaak bij de FUMO zijn belegd (Bor onder 
Bijlage IV categorie 11). 
 
Vuurwerkopslagen 
B&W is bevoegd gezag voor VTH-taken op gebied van vuurwerkopslagen indien niet meer 
dan 10 ton consumentenvuurwerk binnen een bedrijf wordt opgeslagen. De uitvoering van 
deze taken is als basistaak belegd bij de FUMO. 
 
Evenals de VTH-taken rondom vuurwerkevenementen behoren de vuurwerkopslagen ook tot 
het basistakenpakket die door de FUMO worden uitgevoerd. 
 
Ketentoezicht  
Ketentoezicht vindt plaats vanuit het perspectief van wet- en regelgeving in een bepaalde 
branche of keten. Deze vorm van toezicht richt zich op het analyseren van de keten. Op 
gebied van vuurwerk wordt bijvoorbeeld nagegaan welke rol de vuurwerkhandelaar vervult, 
wanneer activiteiten op gebied van vuurwerk van de ene naar de andere speler worden 
overgedragen en wie hierin een rol spelen. Door dergelijke analyse komen we te weten wat 
de risicovolle momenten in een keten zijn. Met die uitkomsten kan vormgegeven worden aan 
deze manier van toezicht houden. Zo kan bijvoorbeeld een toezichtprotocol worden 
opgesteld voor een bepaald bedrijf en indien nodig een samenwerking worden opgestart met 
ketenpartners. 
 
Ook ketentoezicht maakt deel uit van het basistakenpakket van de FUMO. 
 
Registratieplicht (Inspectieview Milieu)  
Zowel bedrijven als handhavingspartners melden import, export en opslag van vuurwerk bij 
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit gebeurt op grond van artikel 5.8 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 7.8 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). 
 
De registratie vindt momenteel nog niet plaats via de reguliere procedure via het zogeheten 
Inspectieview (een voorziening waar rijksinspecties data kunnen registreren en opvragen) 
omdat de FUMO hierover niet beschikt. Om toch aan de wettelijke eis te kunnen voldoen 
wordt ten aanzien van de vuurwerkopslagen jaarlijks door de provinciale 
vuurwerkcoördinator een actueel bestand aan de ILT verzonden via 
info@registratievuurwerkcontroles.nl. Vuurwerkevenementen worden door de 
vergunningverlener (FUMO) via e-herkenning op de website van ILT gemeld. 
De verwachting is dat we vanaf 1 januari zijn aangesloten op Inspectieview.  
 
Adviserende rol Veiligheidsregio 
De VRF vervult een adviserende rol. De VRF beoordeelt onder meer het 
Uitgangspuntendocument (UPD). Het UPD vormt de basis voor het ontwerp van de 
brandbeveiliging van een gebouw, installatie of opslagvoorziening. Het doel van het 
document is afspraken over brandbeveiliging duidelijk vast te leggen tussen de gebruiker en 
kaderstellende partijen (zoals bevoegd gezag en verzekeraar). Na de beoordeling van het 
UPD draagt de VRF het UPD over aan de FUMO die in opdracht van B&W het UPD goed- of 
afkeurt. 
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Sterke arm politie 
De laatste jaren is het meermaals voorgekomen dat een eigenaar/ vuurwerkhandelaar een 
toezichthouder van de FUMO de toegang tot het bedrijf weigert. In principe is dit een 
overtreding op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Vaak wordt er echter voor 
gekozen om ‘’met behulp van een sterke arm’’ ofwel met aanwezigheid van de politie alsnog 
het pand binnen te gaan. De toegang wordt in dit geval verschaft op grond van artikel 5.15 lid 
2 van de Awb. 
 
Vuurwerkvrije zones  
De handhaving van de vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld op basis van een autonome 
verordening verschilt van de handhaving op basis van het Vuurwerkbesluit. In de 
verordening kan op de overtreding van een gemeentelijk afsteekverbod een straf worden 
gezet op grond van artikel 154 van de Gemeentewet. 
 
Toezicht en handhaving verkooptijden 
Het Vuurwerkbesluit bepaalt dat op 29, 30 en 31 december (mits er geen zondag tussen zit) 
vuurwerk verkocht mag worden. Voor alle andere dagen geldt een verkoopverbod 
uitgezonderd voor consumentenvuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1 (kindervuurwerk).  
 
Het toezicht buiten de regelgeving van het Vuurwerkbesluit is te vinden in de 
Winkeltijdenwet. De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels openen en sluiten 
binnen een gemeente. Een gemeente kan hier van afwijken middels een verordening en/ of 
ontheffing op de verordening. De VTH- taken hiervoor zijn belegd bij het college van B&W.  
 
In beslag genomen vuurwerk 
B&W is bevoegd gezag voor alle opslagen van het door de politie inbeslaggenomen 
vuurwerk op de politiebureaus (Regionale Eenheid Noord-Nederland, district Fryslân). De 
LWVC (Landelijke Werkgroep Vuurwerkcoördinatoren) is met verschillende partijen bezig 
een voorziening te realiseren waarin inbeslaggenomen vuurwerk tijdelijk wordt opgeslagen 
en uiteindelijk wordt afgevoerd naar een onderzoeklocatie in Ulicoten. De tijdelijke opslag 
vindt plaats in een hiervoor geschikt opslagsysteem: de Golan10- opslagunit.  
 
De opslagunit van de drie noordelijke provincies wordt gerealiseerd in Hoogeveen. Hiervoor 
is inmiddels een vergunning afgegeven maar de opslagunit is tot op het moment van dit 
schrijven nog niet geplaatst. Met de komst van deze tijdelijke opslagunit zal 
inbeslaggenomen vuurwerk niet langer op het politiebureau opgeslagen worden. 
 
Wanneer illegaal vuurwerk wordt aangetroffen door een toezichthouder (binnen of buiten de 
inrichting) dient altijd contact opgenomen te worden met de Politie (0900- 8844). De politie 
maakt een proces-verbaal op en regelt de administratieve afhandeling met betrekking tot de 
directe afvoer of tussentijdse opslag (afhankelijk van het soort c.q. hoeveelheid vuurwerk) 
van het aangetroffen vuurwerk. 
 
Afgifte >25 kg consumentenvuurwerk aan consument 
Wanneer tijdens de verkoopperiode wordt geconstateerd dat een vuurwerkhandelaar meer 
dan 25 kg vuurwerk afgeeft aan een particulier is dit geen overtreding op basis van het 
Vuurwerkbesluit. In het vuurwerkbesluit zijn hierover geen regels opgenomen. 
De bevoegdheid om hierop toe te zien berust bij de minister van IenW. Volgens de Wet 
milieubeheer, artikel 9.2.2.1, eerste lid.  
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Noodseinmiddelen (scheepsvuurwerk) 
Regels over het in handel brengen van noodseinmiddelen vallen onder de Regeling overige 
pyrotechnische artikelen waar de ILT op toeziet. De toezichtstaak wat betreft de opslag van 
deze noodseinmiddelen is bij de omgevingsdiensten belegd. Het komt geregeld voor dat 
noodseinmiddelen worden ingezet bij sfeeracties in voetbalstations. In dit laatste geval wordt 
het noodseinmiddel voor een ander doel ingezet dan waarvoor het oorspronkelijk 
gefabriceerd is en is het Vuurwerkbesluit van toepassing. 
 
Wanneer een noodseinmiddel als afvalstof wordt aangemerkt door een bedrijf en het bedrijf 
hier vervolgens afstand van wil doen moeten deze producten worden aangenomen door het 
verkooppunt waar de producten zijn gekocht. 
 
De opslag van Carbid 
Voor de opslag van carbid (Calcium-carbide CaC2) moet een bedrijf een melding indienen bij 
de gemeente. De regels omtrent het opslaan van carbid zijn niet in het Vuurwerkbesluit 
opgenomen maar in het Activiteitenbesluit milieubeheer die verwijst naar de Publicatiereeks 
gevaarlijke stoffen. In het kader van de ‘’oor- en oogfunctie’’ neemt een toezichthouder die 
een bedrijf controleert op aspecten uit het Vuurwerkbesluit dit punt mee tijdens de controle. 
De opslag van carbid kan plaatsvinden in diverse bedrijven waarvoor B&W of G&S bevoegd 
gezag is. 
 
Interbestuurlijk toezicht op provincie en gemeenten 
Het interbestuurlijk toezicht is gericht op de uitvoering van wettelijke taken. Het is niet 
bedoeld om kwaliteit van de taakuitvoering te verbeteren. Ingrijpen gebeurt alleen als 
wettelijk vastgelegde medebewindstaken niet (juist) worden uitgevoerd. Of als besluiten in 
strijd zijn met het algemeen belang of het recht.  
 
Het interbestuurlijk toezicht op provincies gebeurt vanuit het Rijk en op de gemeenten ziet de 
provincie toe. 
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Integrale samenwerking met diverse handhavingspartners  
 

Evaluatie jaarverslag provinciaal vuurwerkcoördinator   
In het jaarverslag van de provinciaal vuurwerkcoördinator wordt jaarlijks de samenwerking 
tussen de verschillende betrokken partijen die zich met vuurwerk bezighouden geëvalueerd.  
In het jaarverslag 2021 is te lezen welke taken gezamenlijk zijn opgepakt door de betrokken 
instanties. Het jaarverslag wordt opgesteld door de provinciaal vuurwerkcoördinator die het 
vervolgens aanbiedt aan GS waarna het verzonden wordt aan de gemeenten binnen de 
provincie Fryslân en overige betrokken partijen zoals de Veiligheidsregio en Politie.  
 
Deze route wordt zoals omschreven gevolgd omdat het opstellen van het jaarprogramma en 
jaarverslag als wettelijke taak bij de provinciaal vuurwerkcoördinator is belegd. Omdat vanuit 
deze functie coördinatie plaatsvindt op taken die zowel de provincie, gemeenten als FUMO 
aangaan wordt het belangrijk gevonden de onafhankelijkheid van deze positie te 
waarborgen. Omdat de provincie wel bevoegd gezag is ten aanzien van deze 
coördinatietaak en GS de documenten officieel vaststelt is er wel voor gekozen dat GS de 
documenten verzendt aan de betrokken instanties.  
 

Doelstelling(en) samengevat: 
 De provinciaal vuurwerkcoördinator stelt voor 1 maart 2022 het jaarverslag op en 

biedt deze voor 31 maart 2022 ter verzending aan GS aan waarna deze het 
verslag deelt met B&W en overige ketenpartners. 

 
Noordelijk provinciebreed overleg 
Sinds 2020 is het Noordelijk Provinciebreed Vuurwerkoverleg (opnieuw) van start gegaan. 
Aan dit overleg nemen deel: provinciale vuurwerkcoördinatoren van de drie noordelijke 
provincies (Drenthe, Friesland en Groningen), eventuele vergunningverleners en/ of 
toezichthouders van de omgevingsdiensten/ uitvoeringsdiensten, de Politiecoördinator Noord 
Nederland, Noordelijk coördinator van de ILT en afgevaardigden van de Veiligheidsregio en/ 
of Brandweer. Door de leden is unaniem besloten het overleg tweejaarlijks plaats te laten 
vinden (eind februari en medio oktober) en is gekozen voor een niet structurele 
overleglocatie. De verslaglegging van dit overleg rouleert en de provinciaal vuurwerk 
coördinator is verantwoordelijk de verslagen voor zijn/ haar provincie te archiveren. 

Doelstelling(en) samengevat: 
 Inplannen Noordelijk provinciebreed overleg vuurwerk medio oktober 2022 

 
Het delen van informatie door de provinciaal vuurwerkcoördinator met bevoegd gezag 
De laatste jaren heeft de provinciaal vuurwerkcoördinator de gemeenten binnen Friesland 
geïnformeerd over vuurwerkzaken die de gemeenten aangaan. Ook is informatie bij de 
gemeenten opgevraagd. 
 
De provinciaal vuurwerkcoördinator wordt immers op landelijk niveau ingelicht over vuurwerk 
gerelateerde zaken die op dat moment spelen. Ook de verscheidenheid aan contacten met 
de diverse ketenpartners zorgt ervoor dat de coördinator als spin in het web gezien kan 
worden als het gaat om vuurwerkthema’s die op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau 
spelen.  
 
De gemeenten zijn in het verleden geïnformeerd over regelgeving omtrent vuurwerkopslagen 
en het beleid rondom de inname van vuurwerk als afval (bij milieustraten). Vice versa vraagt 
de provinciale vuurwerkcoördinator ook informatie op bij gemeenten. In 2020 is middels een 
circulaire voor de laatste keer informatie opgevraagd. Op dit schrijven kreeg de provinciaal 
vuurwerkcoördinator slechts van 3 van de 18 Friese gemeenten een reactie (circulaire: 
‘’verzoek tot inzage gegevens huidig en/ of toekomstig vuurwerkbeleid d.d. 10 september 



8 
 

2020). Het mag voor zich spreken dat een informatieverzoek niet voor niets wordt uitgezet. 
De provinciaal vuurwerkcoördinator wil daarom onderzoeken op welke manier de 
informatievoorziening beter kan verlopen. 
 
Tot slot heeft de provinciaal vuurwerkcoördinator de laatste jaren veel tijd geïnvesteerd in het 
realiseren van kennisdocumenten om op die manier de kwaliteit van VTH- taken op gebied 
van vuurwerk te verbeteren. Deze documenten zijn ook niet altijd gedeeld met het LWVC en/ 
of overige betrokken partijen. De documenten die gerealiseerd zijn worden vanaf heden 
opgenomen als bijlage in het jaarprogramma/ jaarverslag en naarmate de toekomst vordert 
verder aangevuld. Indien er belangstelling is voor één van de documenten kunnen deze 
opgevraagd worden bij de provinciaal vuurwerkcoördinator.  
 

Doelstelling(en) samengevat: 
 Een betere informatievoorziening realiseren tussen de provinciaal 

vuurwerkcoördinator en contactpersonen B&W; 
 Hieraan voorafgaand onderzoeken in hoeverre de rol van de provinciaal 

vuurwerkcoördinator bekend is bij gemeenten en wat beide voor elkaar kunnen 
betekenen. 

 Vanaf heden worden de gerealiseerde kennisdocumenten en de nieuw te 
realiseren kennisdocumenten opgenomen in de bijlage van dit jaarprogramma en/ 
of jaarverslag (deze kunnen opgevraagd worden door ketenpartners) 

 
Opstarten ketentoezicht naast regulier toezicht  
Eind 2021 is een project ketentoezicht opgestart voor een aantal vuurwerkbedrijven waarvan 
de FUMO heeft besloten om meerdere schakels binnen de keten van deze 
vuurwerkbedrijven te willen onderzoeken. In het belang van dit lopende onderzoek wordt de 
exacte aanleiding niet in dit programma omschreven. Per vuurwerkbedrijf zal de keten 
geanalyseerd worden. Hiervoor is hulp nodig van diverse samenwerkingspartners die, indien 
dergelijke opslag binnen hun gemeente onderzocht zal worden, door de provinciaal vuurwerk 
coördinator benaderd worden. Ook wordt nagegaan of de RIEC (Regionaal Informatie- en 
Expertise Centra) hier voor ons een rol in kan spelen. 
 
Indirect willen we middels het opstarten van ketentoezicht het aantal beschikbaar gestelde 
toezichturen voor een aantal vuurwerkbedrijven garant stellen. Vanaf 2022 wordt door de 
FUMO in samenspraak met het bevoegd gezag namelijk de overstap gemaakt naar meer 
themagerichte controles ofwel ‘’aspectcontroles’’. Naar verwachting zal deze vorm van 
toezicht zich niet voor elk vuurwerkbedrijf lenen. Met name niet voor de complexere 
bedrijven: type C vuurwerkbedrijven, net niet Brzo bedrijven en/ of bij bedrijven waar in het 
verleden meermaals (zware) overtredingen zijn geconstateerd.  
 
Samengevat sluit de ketenbenadering goed aan bij het thema vuurwerk. Daarnaast wordt 
door de inzet van ketentoezicht de kwaliteit van toezicht gewaarborgd omdat ketentoezicht 
uit een ander potje gefinancierd wordt dan het reguliere (milieu)toezicht. Op deze manier zijn 
we er zeker van dat we over voldoende uur c.q. mankracht kunnen beschikken indien dit 
nodig is.  
 
Financieringssystematiek VTH- taken op gebied van vuurwerk 
In 2022 wil de provinciaal vuurwerkcoördinator (laten) onderzoeken hoe de verscheidene 
vuurwerktaken, die veelal door de omgevingsdienst (FUMO), worden uitgevoerd gefinancierd 
worden en door wie. Dit vanwege de wijzigingen op gebied van het reguliere toezicht bij 
vuurwerkopslagen en de start van ketentoezicht in 2022. Zijn er nog meer vormen van 
toezicht (en dus geld) beschikbaar? Ook is momenteel onduidelijk in hoeverre het Rijk geld 
verstrekt voor vuurwerktaken aan de provincie en welk deel daarvan bij de omgevingsdienst 
(FUMO) terecht komt. Ook willen we meer inzicht in de financiering omtrent de uitvoering van 
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taken van de provinciaal vuurwerk coördinator. De wettelijke grondslag van de taak van 
provinciaal vuurwerkcoördinator is te vinden in: 
 IPO brief met als bijlage de structurele financiële vergoeding van het Rijk aan de 

Provincies voor de uitvoering van de vuurwerktaken (2001); 
 Rapport onderzoek financiering Vuurwerkbesluit door adviesbureau De Straat (2004); 
 Staatsblad 33 behorend bij het Vuurwerkbesluit 2002. 
 
Intakeformulier gezamenlijke controle 
Een onderdeel van ketentoezicht kan zijn het uitvoeren van een gezamenlijke controle 
waarbij verschillende ketenorganisaties betrokken zijn. Bij het opstarten van een 
gezamenlijke controle is het van groot belang dat een aantal zaken voor alle betrokkenen 
goed helder zijn: de aanleiding/ doel van het project, wie is waarvoor verantwoordelijk 
(woordvoerder, verslaglegging enz). De FUMO heeft in 2021 daarom een intakeformulier 
ontwikkeld ten behoeve van het opstarten van een gezamenlijke controle.  
In hoeverre dit formulier geschikt is voor het opstarten van een project ketentoezicht zal in 
2022 nagegaan moeten worden. Ook wil de FUMO voor de complexere vuurwerkbedrijven 
een (integraal) toezichtprotocol opstellen. 
 

Doelstelling(en) samengevat: 
 Nadere invulling geven aan project ketentoezicht; 
 Nagaan of ‘’intakeformulier gezamenlijke controle’’ ook volstaat voor 

ketentoezicht; 
 (Integraal)toezichtprotocol opstellen complexe vuurwerkbedrijven; 
 Nagaan in hoeverre het RIEC iets kan betekenen en in welk stadium contact 

gezocht kan worden gezocht wanneer ketentoezicht uitwijst dat er sprake is van 
fraude of overige; 

 De financieringsystematiek op gebied van VTH- taken vuurwerkopslagen wordt 
onderzocht; 

 Welke alternatieve vormen zijn er op gebied van VTH- taken vuurwerkopslagen  
 

 
Informatie- uitwisselen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke informatie tussen 
FUMO en overige betrokken partijen 
Opsporingsinstanties waaronder de FUMO mogen strafrechtelijke informatie delen met 
strafrechtpartners zoals politie, Waterschap, NVWA, ILT, gemeenten en provincie. Het gaat 
dan om strafrechtelijke informatie die door opsporingsambtenaren uitgewisseld worden. In 
beginsel mag strafrechtelijke informatie dus niet gedeeld worden met mensen die geen 
opsporingsbevoegdheid hebben (tenzij zij een belofte/geheimhouding hebben zoals 
archiefmedewerkers, juristen en ICT’ers hebben). 
 
In de praktijk zullen toezichthouders en boa’s regelmatig samen op pad zijn en zal het 
voorkomen dat een toezichthouder wetenschap krijgt van strafrechtelijke informatie. In die 
gevallen geldt natuurlijk altijd je integriteitsbelofte; je gaat discreet en zorgvuldig om met alle 
werk- zaakinformatie (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk). 
 
Daarnaast geldt voor veel documenten natuurlijk de Wob, waarbij openbare stukken ook 
daadwerkelijk openbaar zijn voor belanghebbenden/betrokkenen. Dat kunnen collega’s maar 
ook burgers zijn. 
 
Een aantal jaren geleden is door de politie, het openbaar Ministerie (OM) en de 
uitvoeringsdiensten de wens uitgesproken om gegevens (geautomatiseerd) onderling uit te 
kunnen wisselen. Voor de duidelijkheid: gegevens van zowel bestuursrechtelijke – als 
strafrechtelijke aard. Op grond van de huidige wetgeving is het niet altijd mogelijk om 
dergelijke gegevens onderling uit te wisselen. Destijds is geprobeerd een convenant op te 
stellen die dit mogelijk zou maken, maar deze is niet door de FUMO ondertekend met als 
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(hoofdzakelijke) reden dat de omgevingsdiensten niet konden garanderen dat dergelijke 
informatie goed beheerd wordt. Met goed informatiebeheer wordt bedoeld: ervoor zorgen dat 
met name strafrechtelijke informatie niet kan worden ingezien door medewerkers die zich 
niet bezighouden met opsporing/ strafrecht. Inmiddels zijn de ICT-systemen verbeterd en 
belemmert het uitblijven van dergelijk convenant misschien juist wel de samenwerking. 
Wellicht biedt een protocol ‘’wat mag wel en wat mag niet op basis van het delen van straf- 
en bestuursrechtelijke informatie’’ ook voldoende houvast. In elk geval worden deze 
mogelijkheden in 2022 opnieuw onderzocht. 
 

Doelstelling(en) samengevat: 
 Nagaan in hoeverre behoefte is aan een protocol of convenant om bestuurs- en 

strafrechtelijke informatie te delen onder ketenpartners;  
 Convenant opstellen t.a.v. genoemd onderwerp met behulp van de juiste mensen; 
 Protocol opstellen t.a.v. genoemd onderwerp met behulp van de juiste mensen;  
 Indien unaniem besloten is dat behoefte is aan een richtlijn t.a.v. genoemd 

onderwerp bepalen wie dit document overkoepeld toetst en op basis van welke 
uren. 

Doelstellingen/ taken 2022 vuurwerkopslagen 
 

Personeelsbezetting en beschikbare uren 
In 2021 waren in Friesland 66 vuurwerkopslagen (en verkooppunten) operationeel. 
Hiervan zijn in ditzelfde jaar in elk geval 9 bedrijven gestopt. Ervan uitgaande dat 
deze gestopte bedrijven hebben voldaan aan de wettelijke plicht een stopmelding in 
te dienen (op grond van zowel het Activiteitenbesluit als op grond van het 
Vuurwerkbesluit!) wordt op basis van de huidige gegevens bepaald dat er in 2022 in 
Friesland 57 vuurwerkbedrijven operationeel zullen zijn. Ten opzichte van 2018 is het 
aantal vuurwerkbedrijven binnen Friesland in 2022 dus met 30% afgenomen (in 2018 
waren nog 81 vuurwerkbedrijven operationeel). 

Vanuit het regulier toezicht is door B&W en de FUMO bepaald dat een 
toezichthouder 10 uur kan besteden aan een voor- en eventuele hercontrole inclusief 
reistijd. Voor de afdeling toezicht komt dit neer op een totaal aantal uur van 56 
vuurwerkbedrijven x 10 uur= 560 uur. Voor juridische ondersteuning is 30 uur ter 
beschikking gesteld. 
 
Vanuit ketentoezicht is voor de complexere vuurwerkbedrijven in totaal 206 uur ter 
beschikking gesteld. Waarvan 152 uur is toegekend aan Toezicht en 20 uur aan 
juridische ondersteuning.  

In hoeverre het ketentoezicht los wordt gezien van het reguliere toezicht dat sowieso 
plaatsvindt bij vuurwerkbedrijven zal nader bepaald moeten worden door de 
projectleider ketentoezicht vuurwerkopslagen. Hetzelfde geldt voor de uren: worden 
beide vormen van toezicht apart aanschouwd of vindt er overlap plaats waardoor er 
met de uren geschoven kan worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de 
landelijke richtlijn zoals in 2008 door de LOM is bepaald (hierover meer in onderstand 
stuk). 
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Landelijke richtlijn toezichtfrequentie vuurwerkopslagen 
Ervan uitgaande dat ketentoezicht niet meetelt voor het totaalaantal toegekende uren 
waarop de vuurwerkopslagen in Friesland gecontroleerd worden wijkt de provincie 
Friesland af van de landelijk te volgen richtlijn.  
 
Landelijk wordt het advies uit het Handhavingsdocument vuurwerk 2008 opgevolgd 
dat is opgesteld door het Landelijke Overleg Milieuhandhaving (LOM). Ondanks dat 
dit document inmiddels 12 jaar oud is wordt de hierin bepaalde toezichtfrequentie als 
leidraad beschouwd. Onder hoofdstuk 6 (pagina 72) ‘’Uitvoering van toezicht, 
controles opslagplaatsen en verkooppunten’’ wordt geadviseerd dat op jaarbasis ten 
minste drie controles plaatsvinden: één voorcontrole voordat vuurwerk opgeslagen 
wordt (benodigde tijd: ten minste 10 uur), één controle wanneer de opslag is gevuld 
(benodigde tijd: ten minste 5 uur) en een dagelijkse controle tijdens de verkoopdagen 
(benodigde tijd: ten minste 9 uur). Tot slot wordt rekening gehouden met een 
eventuele vierde controle en hercontroles (benodigde tijd: ten minste 5 uur). Dit komt 
neer op een totaalaantal uren van 29 per vuurwerkbedrijf. Indien er sprake is van 
bijzonderheden wordt het totaalaantal uur opgehoogd met 5 uur wat neerkomt op 
een totaal van 34 uur wat aan een bedrijf besteed kan worden. In de huidige situatie 
heeft de toezichthouder van de FUMO 10 uur te besteden aan een voor- en 
eventuele hercontrole inclusief reistijd (de reistijd is overigens ook niet ingecalculeerd 
voor controlebezoeken binnen overige branches).  
 
Geconcludeerd kan worden dat de provincie Fryslân afwijkt van de landelijke norm 
ten aanzien van controlebezoeken aan vuurwerkopslagen: het aantal beschikbaar 
gestelde uren in het huidige beleid blijkt minimaal. Dit laatste is helemaal het geval 
wanneer er bij een bedrijf sprake is van meerdere (zware) overtredingen. 
 
Opmaken van een nulmeting per gemeente 
In het projectplan Fbup 2020 wordt vermeld dat er nulmeting per gemeente 
opgemaakt zou worden. Reden hiervan was dat voor 2019 in elk geval een kwart van 
de vuurwerkopslagen binnen Friesland niet zijn gecontroleerd door de FUMO omdat 
deze taak niet bij de FUMO was belegd. Dit was een zorgwekkende constatering 
gezien het feit dat het controleren van een vuurwerkbedrijf een basistaak is. Hierdoor 
beschikt de provinciaal vuurwerkcoördinator niet over gegevens van de periode voor 
2019. Om die reden zijn in 2020 alle vuurwerkopslagen gecontroleerd. Het 
overtredingenpercentage was dat jaar aanzienlijk maar vanwege COVID en het 
sluiten van de essentiële winkels wordt pas eind 2021 duidelijk in hoeverre de in 
2020 geconstateerde overtredingen zijn hersteld. Met andere woorden: de nulmeting 
zoals voorgenomen in 2020 is uitgevoerd maar een evaluatie hierop kan pas in begin 
2022 plaatsvinden. Gezien deze geschiedenis is het niet wenselijk om de richtlijn 
vanuit het LOM ten aanzien van de landelijk te volgen controlefrequentie niet op te 
volgen. 
 
Net niet Brzo- bedrijven 
Binnen Friesland zijn een aantal vuurwerkbedrijven operationeel die, gezien de 
hoeveelheid nettokruitgewicht aan vuurwerk dat zij opslaan nét niet onder de Brzo 
regelgeving vallen. Dit neemt niet weg dat dit risicovolle bedrijven zijn. Van een 
aantal van deze bedrijven is de vergunning de laatste jaren meermaals aangepast. In 
2021 is door de toezichthouders vastgesteld dat in elk geval van twee bedrijven het 
dossier niet op orde is. De vergunning van deze bedrijven is zo vaak gewijzigd dat er 
slecht op toe te zien is. Uitgezocht moet worden of het af te dwingen is dat deze 
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bedrijven een nieuwe vergunning aanvragen. Ook viel één van deze bedrijven in 
2020 en 2021 wél onder de Brzo regelgeving waardoor de Omgevingsdienst 
Groningen de VTH- taken waarnam. Geconcludeerd kan worden dat de verschuiving 
van bevoegd gezag, de tussenkomst van verschillende inspectie-instellingen en de 
onduidelijke taakverdeling ten aanzien van archiefbeheer de actualiteit van 
vuurwerkdossiers niet ten goede komt. In 2022 wil de provinciaal 
vuurwerkcoördinator daarom duidelijke afspraken over archiefbeheer en achterhalen 
of deze dossiers voldoende actueel zijn. Wat actualiteit betreft wordt met name 
gedoeld op: is duidelijk welke vergunning van toepassing is, komen de 
vergunningvoorschriften overeen met hetgeen wat genoemd wordt in het 
Uitgangspunten Document (UPD), eventuele Nota van Aanvulling etc. Het op orde 
maken van de dossier start vanwege het risico bij de net niet Brzo bedrijven. 
 

Doelstelling(en) samengevat: 
 Totaalaantal beschikbare uren in kaart brengen en nagaan of overlap 

plaatsvindt tussen regulier- en ketentoezicht; 
 Nagaan of hiervoor genoemde aansluit op landelijk geadviseerde 

toezichtfrequentie door de LOM; 
 Nulmeting/ stand van zaken opmaken door na te gaan hoeveel en welk type 

overtredingen over de jaren 2020 en 2021 zijn geconstateerd en hierop koers 
bepalen; 

 Dossiers ordenen van net niet Brzo bedrijven en nagaan of vergunning en 
bijbehorende documenten voldoende actueel zijn. 

 
Werkprocessen actualiseren 
Met name voor de afdeling toezicht zijn de laatste jaren verscheidene werkprocessen 
opgesteld: 

 Werkwijze FUMO beoordeling UPD; 
 Instructie vuurwerkopslag controles voor toezichthouders vuurwerk en 

bouwinspecteurs, versie 22 september 2020; 
 Instructie voorcontroles vuurwerkopslagen (zie 5.1.1 onderdeel van het projectplan 

Fbup 2020); 
 Instructie verkoopcontrole vuurwerkopslagen (zie 5.1.2 onderdeel Fbup 2020); 

In 2022 zal de provinciaal vuurwerkcoördinator de instructies over de controlebezoeken 
nalopen op actualiteit en functionaliteit. Hieraan voorafgaand zal worden nagegaan of de 
toezichthouders middels de huidige werkwijze voldoende gegevens registreren en of dit op 
de juiste wijze gebeurt. Een juiste en uniforme wijze van registreren is van groot belang 
omdat hier de data uit wordt gegenereerd welke als input dient voor een volgend jaar. Ook 
zal worden nagegaan of deze instructies overeenkomen met de instructie die is opgenomen 
in het Kwaliteitshandboek 2.0 van de FUMO.  
 
Tot slot wordt de ‘’Werkwijze FUMO beoordeling UPD’’, verder uitbreid omdat we de 
beoordeling van de UPD’s willen professionaliseren. Hieraan voorafgaand willen we een 
goed beeld hebben van de rollen en verantwoordelijkheden die de betrokken instanties 
(bevoegd gezag, omgevingsdienst, Veiligheidsregio, de inspectie-instelling en de Raad van 
Accreditatie) vervullen bij het beoordelen van een UPD. Tegelijkertijd willen we hiermee 
antwoord krijgen op de vraag in hoeverre we kunnen handhaven op voorschriften die niet 
worden nageleefd op basis van het Memorandum 60. Middels een memo willen we aan de 
hand van veelvoorkomende praktijkvoorbeelden (die vragen oproepen) vragen 
beantwoorden die getoetst worden door een jurist.  
 

Doelstellingen samengevat: 
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 Instructies ten aanzien van de controles vuurwerkopslagen actualiseren en 
controleren op functionaliteit (bundelen?); 

 Nagaan of met behulp van bovengenoemde instructie gegevens op de juiste wijze 
geregistreerd worden in LEEF zodat de gegevens voor analyse worden benut;   

 De ‘’Werkwijze FUMO beoordeling UPD’’ wordt verder uitgebreid;  
 Memo opstellen die veelvoorkomende vragen beantwoordt ten aanzien van 

onduidelijkheden over de rol van instanties die betrokken zijn bij de beoordeling van 
een UPD. 

 
De verkoop van categorie F1 vuurwerk op ongewone verkooptijden 
De laatste jaren wordt in toenemende mate categorie F1 vuurwerk (het zogeheten 
kindervuurwerk of fop- en schertsvuurwerk dat bij de Aldi e.d. ligt) verkocht. Dit type 
vuurwerk mag in principe het gehele jaar door verkocht worden. Toezichthouders die 
controleren op het Vuurwerkbesluit merken echter op dat de verkoop van categorie 1 
vuurwerk ook plaatsvindt op bijvoorbeeld industrieterreinen en in de nachtelijke uren. In 
hoeverre dergelijke verkoop is toegestaan wordt onder meer geregeld in de APV en 
Winkeltijdenwet. In de Winkeltijdenwet staat in artikel 2 dat het verboden is om op zondag, 
sommige feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22.00 uur een winkel geopend te 
hebben. Op grond van artikel 3 kan de gemeenteraad met een verordening regelen dat er 
vrijstelling kan worden gevraagd van dit verbod.  

Het toezicht op de Winkeltijdenwet en eventuele verordening die hiervoor is afgegeven door 
de Friese gemeenten zodat van de Winkeltijdenwet afgeweken kan worden valt niet onder de 
VTH- taken van de FUMO.  

De provinciaal vuurwerkcoördinator signaleert dat het onduidelijk is in hoeverre gemeenten 
controleren op de Winkeltijdenwet en/ of de hierop afgegeven verordening in het kader van 
de verkoop van categorie F1 vuurwerk. 

Doelstelling(en) samengevat 
 Inventariseren in hoeverre B&W toeziet op de Winkeltijdenwet en/ of afgegeven 

verordening hierop; 
 Nagaan of het bij gemeenten bekend is dat er in toenemende mate verkoop; 

plaatsvindt van categorie 1 vuurwerk op ongewone verkooptijden; 
 Onderzoeken of samenwerking op dit vlak mogelijk is; 
 Het Informatieblad voor toezichthouders categorie F1 vuurwerk delen met 

gemeenten. 
 
Toezicht op bepaald aspect 
De laatste jaren was het gebruikelijk om een bepaald thema uit te lichten en hier (extra) op 
toe te zien. In 2020 is zodoende extra aandacht besteed aan de bouwconstructie van 
vuurwerkbunkers. In 2021 is vanwege het verkoopverbod niet een bepaald thema uitgelicht. 
Het voornemen is om dit in 2022 wel te doen. Afhankelijk van hetgeen zich nog voordat kan 
geacht worden aan de volgende onderwerpen: 
-komt de opslagcapaciteit overeen met de vergunde capaciteit 
-is in het verleden de beproevingstermijn van de moedersprinklers per bedrijf geregistreerd 
-voldoet het UPD en eventuele Nota van Aanvullingen aan het Mem 60 
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Doelstellingen/ taken 2022 vuurwerkevenementen 
 

Personeelsbezetting en beschikbare uren 
In de periode tussen 2014 en 2018 werden er gemiddeld 52 ontbrandingsmeldingen- en 
toestemmingen voor vuurwerkevenementen afgehandeld, onderverdeeld in 16 
ontbrandingstoestemmingen en 35 ontbrandingsmeldingen. Door de coronasituatie zijn de 
gemiddelden de laatste twee jaar drastisch naar beneden gegaan. Vooralsnog gaan we 
ervan uit dat de oude situatie zich herstelt. Daarom is het totaal aantal beschikbare uren voor 
de VTH- taken op gebied van vuurwerkevenementen ongewijzigd. Dit houdt in dat de 
afdelingen vergunningverlening en specialistisch advies in totaal 488 uur toegekend wordt. 
Daarnaast is nog 65 uur beschikbaar voor Midoffice. Uren die de provincie ter beschikking 
stelt zijn eveneens opgenomen in het VTH- programma van de provincie Fryslân.  

Jaar Totaal 
ingekomen 

Totaal 
doorgegaan 

Meldingen 
ingekomen 

Meldingen 
doorgegaan 

Gecontroleerde 
meldingen  

OT 
aanvraag 
ingekomen 

OT 
doorgegaan 

Gecontroleerde 
OT 

2014- 
2018  

51 48 35 29 27 16 15 11 

2020 - 
2021 

10 6 3 2 2 7 4 4 

Afname 
vanwege 
COVID 

80% 87% 91% 93% 93% 56% 73% 64% 

Tabel inzake gemiddelden over 2014 t/m 2018 VTH- taken vuurwerkevenementen t.o.v. 
gemiddelde 2020 en 2021 

Binnen de FUMO zijn voor 2022 drie toezichthouders aangesteld die toezien op 
vuurwerkevenementen. De toezichthouders werken nauw samen met de vergunningverlener 
waarvoor binnen de FUMO één medewerker is aangesteld. De vergunningverlener 
registreert de evenementen in Inspectieview. De verantwoordelijkheid voor de coördinerende 
werkzaamheden (planning e.d) ligt bij de provinciaal vuurwerkcoördinator. De provinciaal 
vuurwerkcoördinator houdt de vergunningverlener en toezichthouders op de hoogte van de 
ontwikkelingen in het werkveld. Zij verstrekt hun onder meer door de informatie die hij/ zij 
krijgt aangereikt in het LWVC-overleg.  

Toezichtfrequentie (op basis van de beslisboom) 
Sinds 2020 vindt risicogericht toezicht plaats op de vuurwerkevenementen. De FUMO maakt 
hierbij gebruik van een beslisboom die is opgenomen in bijlage 3 van de Omgevings- en 
risicoanalyse vuurwerk 2020- 2023. De provincie Groningen maakt eveneens gebruik van 
dezelfde beslisboom. In het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving 2021 van de Provincie Fryslân is opgenomen dat vanaf 2020 de beslisboom bij 
ieder vuurwerkevenement toegepast dient te worden. Ongeacht de uitkomst of een 
evenement wel, niet of gedeeltelijk wordt gecontroleerd, zal deze altijd worden geregistreerd 
in het toezichtrapport. Inmiddels heeft de FUMO een de beslisboom opgenomen in digitale 
checklisten met als doel de verslaggeving te vergemakkelijken, evenals het archiveren 
hiervan. De vraag is echter nog rapporteert de toezichthouder of de provinciaal vuurwerk 
coördinator en op welk moment (vanwege klimatologische factoren kan in een laat stadium 
alsnog besloten worden dat het niet verantwoord is om een vuurwerkevenement plaats te 
laten vinden). 
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Doelstellingen samengevat: 
 Bepalen wie de beslisboom invult en archiveert; 
 Hiermee rekening houdend met het late eindstadium waarin de situatie nog kan 

wijzigen; 
 In overeenstemming brengen de Handreiking droogte; 
 Update van de Omgevings- en risicoanalyse vuurwerk 2020- 2023. 

 
Aantal vuurwerkevenementen tijdens de jaarwisseling in Fryslân 2015- 2021 
Jaar Aantal 

vuurwerkev. 
aantal 
gecontroleerd 

Aantal niet 
gecontroleerd 

Overtredingen  Soort controle 

2015 1 1 0 Nee *Integraal 
2016 1 1 0 Nee *Integraal 
2017 2 2 0 Nee *Integraal 
2018 2 0 2 Onbekend n.v.t. 
2019 3 2 1 Nee -voorcontrole 

-afsteekcontrole 
2020 3 1 0 0 -voorcontrole 

-overige 
evenementen  
geannuleerd 
vanwege slechte 
weeromstandigheden 

2021  0 0 0 0 * 
 

* Door het vuurwerkverbod in verband met de coronasituatie houden we rekening met een 
toenemend aantal vuurwerkevenementen op oudejaarsdag waarop we moeten 
anticiperen met mankracht. 

Werkprocessen actualiseren  
Ook voor de werkprocessen op gebied van vuurwerkevenementen geldt dat een aantal 
hiervan geactualiseerd moeten worden. De processen worden in dit hoofdstuk per thema 
behandeld. 
 

Handreiking vuurwerkevenementen en droogte  
In het LWVC-overleg is in 2019 geconstateerd dat omgevingsdiensten verschillend omgaan 
met het wel of niet verlenen van een ontbrandingstoestemming als gedurende langere tijd 
sprake is van droogte. In augustus van ditzelfde jaar is een ontbrandingsvergunning door de 
FUMO, in samenspraak met de Brandweer Fryslân, geweigerd vanwege het bestaande het 
risico op eventuele natuurbrand. Hierop is door het pyrotechnisch bedrijf die de 
vuurwerkshow zou verzorgen een rechtszaak aangespannen. Zie voor meer informatie over 
deze zaak de uitspraak van de Raad van State: Uitspraak 201905882/1/A1. 

Om een meer uniforme werkwijze te realiseren is door een aantal leden uit het LWVC- 
overleg in samenwerking met Brandweer Nederland de ‘’Handreiking vuurwerkevenementen 
en droogte’’ opgesteld. De handreiking beschrijft hoe de toezichthouder/ vergunningverlener 
met dit onderwerp kunnen omgaan en welke stappen we hierin volgen. Benadrukt wordt dat 
de handreiking een hulpmiddel betreft en dat elke provincie uiteindelijk zelf besluit of een 
vuurwerkevenement tijdens droogte wel of niet kan doorgaan.  

De provinciaalvuurwerk coördinator wil voor april 2022 over een Handreiking droogte 
vuurwerkevenementen Fryslân beschikken. Deze handreiking wordt in samenwerking met de 
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veiligheidsregio Fryslân opgesteld. De hierboven genoemde casus wordt tijdens de 
totstandkoming van de Handreiking droogte Fryslân geëvalueerd. 

Doelstellingen samengevat: 
 Evaluatie casus weigeren vuurwerkevenement (RvS uitspraak 201905882/1/A1); 
 Voor april 2022 wordt een Handreiking droogte vuurwerkevenementen Fryslân 

gerealiseerd 
 

Kennisniveau van doelgroep en naleefgedrag verhogen 
Een van de prioriteiten die is opgenomen in de Omgevings- en risicoanalyse 2020- 2023 is 
het realiseren van een meerjarig naleefbeeld van de toepassers (bonafide en malafide 
vuurwerkevenementen). Hier wordt sinds 2018 aan gewerkt door een totaaloverzicht bij te 
houden van de vuurwerkevenementen die in Fryslân plaatsvinden met daarin genoteerd of er 
wel of geen sprake was van overtredingen. Landelijke informatie (zoals lopende 
rechtszaken) die de provinciale vuurwerkcoördinator toegespeeld krijgt wordt met regelmaat 
gedeeld onder de betrokken partijen. In dit geval zijn dit vaak de FUMO, politie en ILT. Sinds 
eind 2020 wordt de totaallijst beheerd door de afdeling vergunningverlening en de afdeling 
toezicht van de FUMO via een besloten groep (via het forum Joost) die alleen toegankelijk is 
voor betrokken leidinggevenden, milieu-inspecteurs en vergunningverleners. 
 

Toezicht op bepaald aspect 
In 2022 wil de afdeling Toezicht specifiek gaan letten op de veiligheidsafstanden die op 
theatervuurwerk staan vermeld. De afdeling vergunningverlening wil vaker 
veiligheidsinformatiebladen opvragen wanneer theatervuurwerk tijdens een evenement wordt 
toegepast. 
 

Doelstellingen samengevat: 
 Allereerst een overleg inplannen welke doelen de afdelingen Toezicht en 

Vergunningverlening, al dan niet in samenwerking, willen nastreven in 2022  
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Laatste wijzigingen Vuurwerkbesluit en bijbehorende wetgeving 
 
Vuurwerkbesluit 
Het Vuurwerkbesluit zou gewijzigd worden maar dit is komen te vervallen in verband met de 
komst van de Omgevingswet. De wijzigingen die doorgevoerd zouden worden, worden nu 
doorgevoerd in de Omgevingswet. 

Wijziging Ract i.v.m. verbod enkele typen consumentenvuurwerk 
Vanaf 1 december 2020 is een verbod in werking getreden op enkelschotsbuizen, F3 
vuurwerk, knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen. De importeurs en verkopers 
mogen genoemde vuurwerkproducten niet meer verkopen vanaf de verkoopperiode 2020 en 
de consumenten mogen deze niet meer kopen/afsteken. Deze regeling is terug te lezen in de 
Staatscourant van 07-09-2020 nr. IENW/BSK-2020/162203. Wanneer de opslag van 
professioneel vuurwerk is vergund geldt dit verbod uiteraard niet. 
 
Voor wat betreft de vuurwerkevenementen mogen genoemde categorieën vuurwerk alleen 
nog worden toegepast als professioneel vuurwerk. Hiervoor moet een 
ontbrandingsvergunning worden aangevraagd en kan niet langer meer, zoals voorheen, 
worden afgedaan met een melding.  
 
Tijdelijke gedoogconstructie voor opslag per 1 dec verboden vuurwerk geldt 
niet voor de provincie Fryslân  
In sommige provincies wordt het voorradig hebben van het per 1 december 2020 verboden 
vuurwerk voor één jaar extra gedoogd wanneer een vuurwerkbedrijf: 
-meer dan 10.000 kg vuurwerk mag opslaan 
-onder bevoegdheid van de provincie valt (dit is het geval wanneer opslag tevens als BRZO 
is aangemerkt) 
-in gebruik is door de importeurs/ vuurwerkhandelaren 
Dit geldt naar verwachting voor ongeveer 1300 winkeliers (Brief IPO, toestaan opslag 
vuurwerk d.d.29 augustus 2020). Hoewel er in Friesland geen vuurwerkbedrijven zijn die 
hieronder vallen wordt dit punt wel aangehaald om te benadrukken dat dergelijke opslag 
binnen onze provincie sinds 1 december 2020 verboden is.  
 
Gemeentelijk afsteekverbod 
Op 14 december 2016 is door De Raad van State de motie Dik-Faber-Den Boer 
aangenomen die bewerkstelligt dat op grond van de autonome verordeningsbevoegdheid 
gemeenten vuurwerkvrije zones kunnen aanwijzen zonder dat dit in strijd is met de landelijke 
regeling van de afsteektijden die gelden vanuit het Vuurwerkbesluit.  
 
De landelijke afsteektijden voor consumentenvuurwerk en een gemeentelijke regeling van de 
gebieden waar het afsteken van vuurwerk al dan niet is toegestaan, kunnen naast elkaar 
bestaan. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een besluit tot het instellen van een 
geheel of gedeeltelijk afsteekverbod op hun grondgebied. Het is aan gemeenten om daarbij 
alle betrokken belangen en de handhaafbaarheid te betrekken. 
 
De handhaving van de vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld op basis van een autonome 
verordening verschilt van de handhaving op basis van het Vuurwerkbesluit. In de 
verordening kan op de overtreding van een gemeentelijk afsteekverbod een straf worden 
gezet op grond van artikel 154 van de Gemeentewet. 
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Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) en Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) doorgevoerd in digitale checklisten 
Sinds 2018 wordt de LHS voor zowel controles op vuurwerkopslagen als 
vuurwerkevenementen toegepast. Eind 2019 zijn de controlerapporten voor de 
vuurwerkopslagen voor het eerst opgemaakt in digitale checklisten.nl: een onlineapplicatie 
die hulp biedt bij rapportage. De interventiematrix uit de LHS is hierin opgenomen. Dankzij 
de nieuw in gebruik genomen applicatie wordt uniform geregistreerd en kunnen de 
controlerapporten in de meeste gevallen op locatie worden afgerond.  
Vanaf 2021 wordt de interventiematrix uit de LHS ook toegepast in de checklist van 
vuurwerkevenementen. Dit geldt zowel voor de digitale checklist van reguliere 
vuurwerkevenementen waarbij consumentenvuurwerk en/ of professioneel vuurwerk wordt 
ontbrand als enkel de checklist voor PSE vuurwerk (theatervuurwerk). 
In 2016 is de AVG in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun 
bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen.  
 

Doelstelling(en) samengevat: 
 De checklisten van zowel de vuurwerkopslagen als die van de vuurwerkevenementen 

worden vanwege inhoudelijke wijzigingen in 2022 opnieuw beoordeeld. 
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Evaluatie 
Dit jaarprogramma wordt geëvalueerd in het jaarverslag van de provinciale 
vuurwerkcoördinator 2022. Hierin worden eveneens de projecten geëvalueerd die door de 
provinciaal vuurwerkcoördinator worden aangestuurd. Overige evaluatiepunten in het 
jaarverslag zullen zijn: de resultaten van de controles, het aantal ingezette bestuurlijke 
procedures en het aantal ingezette strafrechtelijke procedures.  
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Bijlage 1 - Overzicht relevante documenten/ publicaties ten aanzien van 
vuurwerk 
 

 

 Jaarverslag van de provinciale vuurwerkcoördinator 2021  
 Jaarverslag van de provinciale vuurwerkcoördinator 2022, volgt medio maart  
 VTH-programma 2022, GS Fryslân  
 VTH- jaarverslag 2021, GS Fryslân  
 Jaarverslag Brzo niet langer van toepassing  
 Kennisdocument Vuurwerk en Wet natuurbescherming (vastgesteld d.d. 1 november 

2018) 
 Projectplan vuurwerk, onderdeel van het Fryslânbreed uitvoeringsprogramma 2020 

(Fbup) (vastgesteld 23 juni 2020) 
 Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur 

tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met de verplichtstelling van 
veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van 
consumentenvuurwerk en de mogelijkheid van een gemeentelijk afsteekverbod (Stbl. 
31 oktober 2019 nummer 57534 

 Uitgaande brief namens GS aan het College van B&W van de provincie Fryslân 
inzake het verzoek tot inzage gegevens huidig en/ of toekomstig vuurwerkbeleid d.d. 
10 september 2020.  
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Bijlage 2- Overzicht relevante documenten/ publicaties ten aanzien van 
vuurwerk 
 

Provinciaal vuurwerk coördinator  
Concept jaarverslag vuurwerk van de provinciaal vuurwerkcoördinator, 2018 
Concept jaarverslag vuurwerk van de provinciaal vuurwerkcoördinator, 2019 
Concept jaarverslag vuurwerk van de provinciaal vuurwerkcoördinator, 2020 
Concept jaarprogramma van de provinciaal vuurwerkcoördinator, 2020  
Concept jaarprogramma van de provinciaal vuurwerkcoördinator, 2021 
Projectplan Fbup controles vuurwerkopslagen en verkooppunten Fryslân (extra aandacht 
bouwconstructie), 2020 
Projectplan ketentoezicht, 2022  
 
Memo opslag vuurwerk toepassen strafrecht, 17 december 2018 
Notitie voor intern gebruik FUMO over het eenduidig toepassen van voorschrift 2.6 en 6.1 t/ 
6.3 van Bijlage I van het Vuurwerkbesluit, 2020 
Informatieblad beproevingstermijn moedersprinklers, 2020 
Informatie wet- en regelgeving over nachtelijk verkoop vuurwerk, 15 oktober 2020 
Memo coöperatief vuurwerk afsteken tijdens toegestane afsteektijden, 21 aug 2019  
Evaluatie beleid FUMO inzake klachtenafhandeling na ingekomen klachten over fall out  
vuurwerkevenement, 18 december 2020 
Informatieblad voor toezichthouders over vuurwerkregelgeving opslag en verkoop categorie 
F1 vuurwerk, 5 december 2022 

Informatieblad vuurwerkregelgeving opslag en verkoop categorie F1 

Werkwijze digitaal melden Ontbrandingsmelding of -toestemming bij ILT (Meld- en 
Informatiecentrum), 2019 
Wekwijze FUMO beoordeling UPD, 2020 

Landelijke Werkgroep Vuurwerkcoördinatoren LWVC 
Afsprakenlijst  
Handreiking vuurwerkevenementen en droogte, versie 30 januari 2020 
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Bijlage 3- Opslaglocaties/ vuurwerkverkooppunten in Friesland 2021 
 

 

Bedrijf+E41A69A1:E40A1:A1:G58 Adres nr Postcode Plaats Gemeente Type 

Elementum FX bv Aan de Schipsloot 8 8471AC Wolvega Weststell ingwerf B

J.P. VUURWERK Alexanderstraat 8 8606 VP Sneek Súdwest‐Fryslân B

Vuurwerkloodsverkoop Spieksma Apolloweg  2 8938 AT  Leeuwarden Leeuwarden B

Megavuurwerk Avondsterweg Avondsterweg 1f 8938 AK Leeuwarden Leeuwarden B

Agrarische Handelsonderneming Boijl Boijlerweg 57 8392 NC Boijl Weststell ingwerf B

Kuipers Agrishop Botniaweg 2a 9073 TV MARRUM Noardeast‐Fryslân B

De Firma Hoekstra Burgemeester Drijberweg 3 9254 BE Hurdegaryp Tytsjerksteradiel B

De Leyen Beheer De Buorren 40 9289 HH Drogeham Achtkarspelen B

Hubo Antonides De Gilden 18 9247 CX Ureterp Opsterland B

Multimerk (Bijma) De Roef 8 9206 AK Drachten Smallingerland B

ROMO Rijwielen Doniawei 93 9104 GK Damwâld Dantumadiel B

PD Automaterialen Doorvaart  2 9101 RE Dokkum Noardeast‐Fryslân B

Handelsonderneming J. Pietersma Eigen Haard 30 8561 EX Balk De Fryske Marren B

Welkoop Burgum Elingsloane 10 9251 MN Burgum Tytsjerksteradiel B

Vuurwerkparadijs Firmawei 6a 8501 XL Joure De Fryske Marren C

A.E. Postma Gaastweg 54 8521 JE Sint NicolaasDe Fryske Marren B

Chris Jacobs Fietsen Geerts Will igenplein 4 8441 GV Heerenveen Heerenveen B

Welkoop Winkel B.V. Jubbega Gorredijksterweg 54 8411 KG Jubbega Heerenveen B

Haye Betlehem Grindweg 143 8471 EJ Wolvega Weststell ingwerf B

Magic Vuurwerk Hellingstraat 5 8391 AB Noordwolde Weststell ingwerf B

Dierenspeciaalzaak Jan en Japke Hoofdstraat 40 9001 AM Grou Leeuwarden B

Welkoop Winkel B.V. Houtsaachmole 10 8531 WC Lemmer De Fryske Marren B

Welkoop B.V. Bolsward Industriepark 11 8701 PN Bolsward Súdwest‐Fryslân B

De Vuurwerkwinkel Industriepark 14 8701 PN Bolsward Súdwest‐Fryslân B

Welkoop Winkel B.V. Heerenveen  Jousterweg 16 8447 RH Heerenveen Heerenveen B

Vuurwerk Groothandel Lemsterhoek Kadijk 12 8531 XD Lemmer De Fryske Marren C

Tweewielerbedrijf Nijdam Kanadeeskestrjitte 7 8491 BC Akkrum Heerenveen B

P. V.D. Hei Kanaelsloane 3 9218 VC Opeinde Smallingerland B

R.W. de Jong Lageweg 37 9251 JV Burgum Tytsjerksteradiel B

Hubo LANEN 21 8861 CB HARLINGEN Harlingen B

Vuurwerk Outlet Haulerwijk Leeksterweg  56 8433 KZ HAULERWIJK Ooststell ingwerf C

Feanvuurwerk/Wishes4All Leeuwarderstraatweg 2 8441 PE Heerenveen Heerenveen B

Fietswinkel Mient de Vries Lieuwenburg 186 8925 CL Leeuwarden Leeuwarden B

J. Veneboer Loswal 30 9206 AH Drachten Smallingerland B

Loods 58 Marshallweg 16 8912 AC Leeuwarden Leeuwarden B

Welkoop Drachten (Agrifirm winkel b.v.) Martin Luther Kingsingel 18 9203 JC Drachten Smallingerland B

Kluswijs Noordwolde v.o.f. Molenstraat 5 8391 AJ Noordwolde Weststell ingwerf B

Van der Horn Vuurwerk Moolnersrak  13 9036 MJ Menaam Waadhoeke B

Gerrit Hoekstra  (Mega Vuurwerk) mr. P.J. Troelstraweg 195 8919 AB Leeuwarden Leeuwarden C

De Toverbal Nauwe Noorderhorne 1 8601 CW Sneek Súdwest‐Fryslân B

Winkel Elsloo Noord  11a 8424 PG ELSLOO Ooststell ingwerf B

Giant Store Drachten Noordkade 115 9203 CH Drachten Smallingerland B

Vuurwerk Grou Oedsmawei 18 9001 ZJ Grou Leeuwarden B

Welkoop Onderweg 1 8723 EL Koudum Súdwest‐Fryslân B

De Vuurwerkgigant Oosteli jke Industrieweg 19 8801 JW Franeker Waadhoeke C

Blokker Midsland BV (vuurwerkverkooppunt) Oosterburen 21 8891 GA Midsland Terschell ing B

Handelsonderneming Roffel Pôlle 7 8463 TJ RotsterhauleDe Fryske Marren B

Praxis Stiens Seerob 3 9051 VA Stiens Leeuwarden B

Noord Motors Stationsweg 147 9201 GL Drachten Smallingerland B

Tweewielercentrum Jan Jonkman Stationsweg 52 9201 GP Drachten Smallingerland B

Fa. Van der Velde 't Noard 3 8731 BB Wommels  Súdwest‐Fryslân B

Bouwkern H. Hamstra Tolhusleane 3 8401 GA Gorredijk Opsterland B

2wielercentrum Joure (+ vuurwerk) Tolhûswei 5 8501 ZP Joure De Fryske Marren B

Give & Take Vaart Zz 79 8426 AH Appelscha Ooststell ingwerf B

Fietswereld Joustra van Sminiaweg 4 9064 KA Aldtsjerk Tytsjerksteradiel B

Welkoop Winkel B.V. Veengang  16 8431 NJ OOSTERWOL Ooststell ingwerf B

Kluswijs Surhuisterveen Vierhuisterweg 7 9231 AR Surhuisterve Achtkarspelen B

Tweewieler Specialist A. De Vries Brinkstraat 4 8431 LC OOSTERWOL Ooststell ingwerf B

Bart Vossenberg  Wagnerstraat 1 8915 CH Leeuwarden Leeuwarden B

Installatiebedrijf Molenaar Will ibrordusstraat 7 9164 KT Buren Ameland B

Vuurwerk Sneek B.V. Wolkammersstraat  6 en 6a 8601 VB Sneek Súdwest‐Fryslân B

Post Logistics B.V. Zadelmakersstraat 5 8601 WH Sneek Súdwest‐Fryslân B

Welkoop B.V. Dokkum  Zuiderschans  3a 9101 PZ Dokkum Noardeast‐Fryslân B

Veneboer Camping & Outdoor Zuidkade 39 9203 CM Drachten Smallingerland B

De Stunthal Zuidvliet 200 8921 BN Leeuwarden Leeuwarden B

Welkoop Sneek Alexanderstraat 10 Sneek Heerenveen B

Stopcontrole uitvoeren
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Bijlage 4- Overzicht van contactpersonen handhavingspartners in Friesland 
 

 

 

Instantie  Functie  Naam  Telefoon  Mail 

IL&T  Senior 
inspecteur/Coördinator/Vliegen
de Brigade Vuurwerk 

Reinder Auwema  06 21228086  Reinder.auwema@ilent.
nl  

Politie Noord 
Nederland 

Politiecoördinator vuurwerk  Pieter van Veen  06‐52581740  pieter.van.veen@politie.
nl  

Provincie Fryslân  Coördinator Wettelijke taken 
Milieu & FUMO 

Nico Kistenmaker  058‐2928526  n.kistemaker@fryslan.frl 

Provincie Fryslân  VTH beleidsmedewerker  Iris van der Zee  058‐2928367  i.vanderzee@fryslan.frl   

Veiligheidsregio  
 

Arjen Beerends  06 31 649 014  a.berends@fryslan.nl 
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Postbus 3347 
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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het eerste jaarprogramma op basis van het VTH-beleid Fryslân voor de basistaken1 en het 

nieuwe sturings- en financieringsmodel. Dit jaarprogramma van de FUMO is de vervanger van het 

Fbup (Friesland breed uitvoeringsprogramma) dat in de afgelopen drie jaren de eerste aanzet gaf voor 

dit verplichte jaarprogramma op grond van het Besluit omgevingsrecht. Het Fbup was projectmatig 

van opzet en omvatte slechts een klein 

percentage van de totale basistaken. Dit 

jaarprogramma omvat alle basistaken.  

 

Dit ‘Jaarprogramma VTH Fryslân Basistaken 

2022’ (jaarprogramma) gaat over alle 

basistaken voor vergunningverlening, 

toezicht en handhaving in Fryslân. Het is 

onderdeel van de BIG-8 beleidscyclus 

(beleid, programma, uitvoering, evaluatie en 

bijstelling enz.). De grondslag voor dit 

jaarprogramma ligt in artikel 7.3 van het 

Besluit omgevingsrecht (Bor).   

 

Zoals gezegd is dit het eerste jaarprogramma dat is gebaseerd op het gezamenlijke VTH-beleidsplan, 

dat pas zeer recent is vastgesteld door bijna alle bevoegd gezagen, met het bijbehorende risicomodel 

van de Friese gemeenten en provincie. Dit betekent dat de aanpak en de opzet van het programma 

nieuw is en we te maken hebben met een aantal onbekendheden. Als professionele en lerende(!) 

organisaties moeten we met elkaar het jaarprogramma uitwerken en in de praktijk aanscherpen. De 

kwaliteit die we in het VTH-beleid Fryslân hebben geformuleerd zullen we in gezamenlijkheid moeten 

borgen en waarmaken in dit programma. Dit vraagt draagvlak, betrokkenheid en samenwerking van 

alle betrokken partijen. 

 

Totstandkoming en vaststelling 

Dit programma is opgesteld door de FUMO op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn bepaald in 

afstemming met een vertegenwoordiging van alle deelnemende gemeenten. Een aantal projecten uit 

het Fbup21 loopt door. Deze worden in 2022 afgerond en zijn als zodanig ook opgenomen in dit 

programma. Een concept van het jaarprogramma is besproken in het Vakoverleg2 van 4 november 

2021 en het VTH-managementoverleg3 van 10 november 2021. Op (dtm) heeft het AB FUMO 

(conform besluitvormingsrouting van het voormalige Fbup) het jaarprogramma vastgesteld en 

vervolgens ter kennisname aangeboden aan de colleges van B&W en GS. Zij kunnen het 

jaarprogramma desgewenst gebruiken voor het informeren van gemeenteraden en Provinciale Staten. 

 

Doel en reikwijdte 

Het programma laat zien aan het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur, de colleges van 

burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten en Gedeputeerde Staten van Fryslân wat zij  

van de FUMO mogen verwachten aangaande de uitvoering van de reguliere VTH taken voor 

inrichtinggebonden en niet-inrichtinggebonden basistaken (zoals toezicht Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

en sloop-asbest). Ook is het programma voor ketentoezicht in hoofdlijnen opgenomen in dit 

jaarprogramma en een nadere uitwerking van de collectieve uren opgenomen in de begroting 2022. 

 

1 Anno oktober 2021 is dit beleid door bijna alle betrokken deelnemers vastgesteld in 2022, één gemeente heeft het beleid nog 
niet vastgesteld. 

2 Opvolger van het OGO (Opdrachtgeversoverleg) en onderdeel van de nieuwe Governance FUMO. 

3 Nieuw overleg o.g.v. de nieuwe Governance FUMO tussen management FUMO en VTH-managers van de deelnemers. 



 

Pagina 6 van 69 

 

 

Het programma omvat niet de uitvoering van de VTH-taken voor BRZO4-bedrijven, de uitvoering 

hiervan ligt bij de Omgevingsdienst Groningen. Ook is in het jaarprogramma geen rekening gehouden 

met de impact van de Omgevingswet. Dit is nader toegelicht in H-3 pagina 8 ‘Omgevingswet’.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de kaders waarbinnen en de uitgangspunten op basis waarvan het 

jaarprogramma is opgesteld. In hoofdstuk 3 zijn de ontwikkelingen voor 2022 en de komende jaren 

beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 kort ingegaan op de evaluatiepunten uit het Fbup 2020 

met een klein doorkijkje naar de evaluatie van het Fbup 2021. De beschikbare middelen en de focus 

die gelegd worden bij de uitvoering overeenkomstig de beschikbare middelen komt aan bod in 

hoofdstuk 5. Het jaarprogramma bestaat uit een regionaal en lokaal programma. Dit ligt in lijn met het 

nieuwe sturings- en financieringsmodel FUMO. Daarnaast is ook het programma voor ketentoezicht 

voor 2022 opgenomen. Alle drie de programma’s worden beschreven in hoofdstuk 6, waarna in 

hoofdstuk 7 het programma voor de uitvoering van de collectieve taken volgt. Het jaarprogramma sluit 

af met de wijze waarop de FUMO monitort en evalueert en met welke partijen wordt afgestemd en 

samengewerkt in hoofdstuk 8 respectievelijk hoofdstuk 9. Aanvullend hierop is per individuele 

opdrachtgever het lokale jaarprogramma voor de basistaken nader uitgewerkt in bijlage 2. 

 

2. Kaders en uitgangspunten 
 

Begroting FUMO 2022 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2020 is het voorstel voor een nieuw 

sturings- en financieringsmodel vastgesteld. De begroting van 2022 is op basis van dit nieuwe model 

opgesteld. De belangrijkste uitgangspunten van dit model zijn: 

 

Tabel 1: Uitgangspunten sturings- en financieringsmodel FUMO 

Taakgebied Omschrijving financieringswijze 

Inrichting gebonden 

basistaken - regulering 

• In samenspraak met de deelnemers wordt per product uit de 

producten en dienstencatalogus FUMO (PDC) een inschatting 

gemaakt van het aantal te verwachten producten 

• Het aantal verwachte producten x het kengetal = aantal begrote uren 

• In samenspraak met de deelnemers worden uren opgenomen voor 

informatieverstrekking, maatwerk en onvoorzien. 

• Het totaal aantal uren x het integrale uurtarief = deelnemersbijdrage 

Inrichting gebonden 

basistaken - Toezicht 

• Het aantal inrichtingen x kengetal x frequentie = aantal 

basistaakuren 

• In samenspraak met de deelnemers worden uren opgenomen voor 

onvoorzien, maatwerk en indien gewenst een hoger ambitieniveau. 

• Aantal basistaakuren x integrale uurtarief = deelnemersbijdrage voor 

inrichtinggebonden basistaken; 

Niet-inrichting gebonden 

basistaken besluit VTH 

• Voor meldingen sloop/asbest en Bbk wordt in samenspraak met de 

deelnemers per product een inschatting gemaakt van het aantal te 

verwachten ingediende meldingen. Het aantal verwachte producten 

x het kengetal x het integrale uurtarief = deelnemersbijdrage. 

• Voor toezicht sloop/asbest en Bbk: het aantal meldingen x kengetal x 

frequentie = aantal toezichtsuren Bbk en asbest/sloop. Dit maal het 

integrale uurtarief = deelnemersbijdrage. 

 

4 Brzo = Besluit risico’s zware ongevallen 
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• Voor handhaving wordt uitgegaan van dezelfde aantallen als in de 

begroting van 2021. 

Collectieve taken  • In voorliggende begroting is 2.150 uur opgenomen voor collectieve 

taken5; 

• Deze uren zijn naar rato van de deelnemersbijdrage voor basistaken 

verdeeld over de deelnemers. 

 

De begroting FUMO 2022 vormt het financiële kader. Daarin zijn de beschikbare uren en middelen (en 

het aantal inrichtingen) vastgelegd voor de basistaken. Het jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 

(hierna jaarprogramma) past binnen dit (financiële) kader (dat is conform de gemaakte afspraak in het 

VTH-beleid Fryslân). 

 

De begroting 2022 is gebaseerd op basis van de nieuwe kengetallen die zijn opgenomen in de PDC 

FUMO 20226. Voor het kunnen werken op basis van kengetallen moeten aan een aantal 

randvoorwaarden worden voldaan. Deze randvoorwaarden zijn een uniform mandaat, kwaliteit van de 

dossiers en de ondersteunende systemen op orde en een goede onderlinge afstemming waarin 

vertrouwen naar voren komt7. Gezien de voortgang van het proces van invulling van deze drie 

randvoorwaarden is de kans zeer realistisch dat op 1 januari 2022 niet aan deze randvoorwaarden 

wordt voldaan. De consequentie hiervan is dat de kengetallen waarop de begroting is gerealiseerd 

nog niet haalbaar zijn8. Een naheffing kan niet worden uitgesloten overeenkomstig het nieuwe 

sturings- en financieringsmodel waarbij aan het einde van het begrotingsjaar 2022 e.v. wordt 

afgerekend op basis van de daadwerkelijke besteding van uren9. Ook wordt door dezelfde redenen 

niet uitgesloten dat het geprognotiseerde aantal toezichtscontroles niet wordt behaald. 

 

VTH-beleid Fryslân voor de basistaken  

Het VTH-beleid Fryslân voor de basistaken is in 2020 opgesteld. Dit nieuwe beleid gaat uit van 

‘budgetneutraal’, dit betekent dat de uitvoering van de basistaken niet meer of minder gaat kosten als 

gevolg van het nieuwe beleid. Het VTH-beleid Fryslân voor de Basistaken geldt als ondergrens: meer 

mag wel, minder niet. Het nieuwe beleid heeft de instemming van het bestuurlijk Fries VTH-overleg. 

Vaststelling door het college van GS en alle Friese gemeenten heeft inmiddels10 plaatsgevonden. 

Voor 2022 is het VTH-beleid Fryslân11 als uitgangspunt beschouwd voor de uitvoering van de 

basistaken.  

 

In het VTH-beleid Fryslân voor de basistaken (2020) zijn meerjarige doelen met betrekking tot de 

fysieke leefomgeving vastgelegd. De activiteiten in dit programma dragen bij aan het bereiken van 

deze doelen. In bijlage 3 is samengevat weergegeven op welke wijze met dit jaarprogramma invulling 

is gegeven aan de prioriteiten uit dit VTH-beleid. 

 

Risicogericht werken 

 

5 In de begroting 2022 zijn 2.150 uur aan collectieve taken opgenomen. Daarnaast zijn in de begroting voor een andere 
collectieve taak ‘ketentoezicht’ uren opgenomen. 

6 Vastgesteld door het algemeen bestuur in uw vergadering van 10 december 2021.  

7 Zie o.a. pagina 11 van het sturings- en financieringsmodel FUMO en pagina 7 van de PDC FUMO. 

8 Zie ook het rapport van Seinstra Van de Laar ónderzoek en voorstel kengetallen FUMO’ uit 2019.  

9 Voor de uitvoering van de basistaken vindt in de financieringssystematiek die geldt voor 2021 geen afrekening plaats, met 

uitzondering van de taken sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit, daar wordt in 2021 wel al voor afgerekend. 

10 Tijdens het opstellen van het Jaarprogramma VTH Fryslân 2022 moest nog één gemeente het VTH-beleid Fryslân 

vaststellen. Anno 17 november 2021 hebben alle bevoegd gezagen het VTH-beleid Fryslân vastgesteld.  

11 Het VTH-beleid Fryslân voor de basistaken omvat ook het hierbij behorende addendum. 
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Het jaarprogramma gaat uit van risicogericht werken. Hiervoor is op verzoek van de deelnemers een 

risicomodel opgesteld door Arena Consulting dat niet alleen uitgaat van de standaard criteria zoals 

(natuur, financieel, gezondheid, imago, ed.), maar ook bijvoorbeeld rekening houdt met het 

naleefgedrag en de laatste keer dat een inrichting op het gebied van toezicht is bezocht (achterstallig 

‘onderhoud’ kost extra tijd in geval er geen of summier toezicht is gehouden). De uitvoering van de 

toezichthoudende taken richt zich op risico’s en draagt bij aan de beleidsdoelen uit het VTH-beleid 

Fryslân voor de basistaken. 

 

Besluit omgevingsrecht (Bor): eisen aan organisatie en uitvoering 

- Scheiding van vergunningverlening en toezicht en handhaving: De afzonderlijke afdelingen 

toetsing en vergunningverlening en toezicht & handhaving waarborgen een scheiding tussen de 

taken in het kader van vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds. 

Hiermee is gewaarborgd dat de medewerkers en het management verantwoordelijk voor een 

vergunning niet ook toezicht houdt of handhaaft op diezelfde vergunning.  

- Periodieke roulatie: Om te voorkomen dat na verloop van tijd de toezichthouder te lang 

verantwoordelijk is voor handhaving van eenzelfde inrichting, worden medewerkers periodiek 

gerouleerd over de inrichtingen. 

- 24-uurs bereikbaarheid: Met de milieuklachtentelefoon wordt 24 uurs bereikbaarheid voor 

klachten en calamiteiten gerealiseerd. Er is een consignatiedienst verantwoordelijk voor het 

afhandelen van klachten. Iedereen die een klacht heeft op het gebied van milieu kan 24/7 deze 

milieuklachtentelefoon bellen. Alle klachten worden opgepakt of er wordt voor gezorgd dat de 

verantwoordelijke instantie de klacht in goede orde ontvangt. Dit vergt ook bereikbaarheid van die 

instanties buiten kantooruren! De FUMO heeft (nog) geen rol in de crisisorganisatie 

(rampenbestrijding en/of crisisbeheersing binnen de GRIP-fasen) in geval van een crisis/ 

calamiteit.   

 

Type doelen 

Bij elk branche-aanpak worden doelen geformuleerd. Waar mogelijk worden, in lijn met het rapport 

“Meetbare handhavingsdoelstellingen”12, naast input- en prestatiedoelen, ook nalevingsdoelen of 

milieudoelen gesteld. Input- en prestatiedoelen zeggen iets over de inzet (input) en geleverde 

prestaties (bijvoorbeeld aantal verleende vergunningen, aantal uitgevoerde controles). Naleving- en 

milieudoelen zeggen iets over het effect van taakuitvoering op een doelgroep (bijv. naleefgedrag) en 

op de fysieke leefomgeving (bijv. veiligheid, milieukwaliteit, e.d.). Het formuleren en monitoren van 

naleving- en milieudoelen is lastig, omdat het verband tussen taakuitvoering en de doelstellingen 

complex en veelzijdig is. Wel zijn dit soort doelen onze ‘stip op de horizon’; we accepteren dat we 

hierin ‘lerende’ zijn. 

 

3. Ontwikkelingen 
 

Hieronder staan ontwikkelingen die invloed hebben op meerdere milieuthema’s en producten en 

diensten van de FUMO.  

 

Omgevingswet  

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking13. Dan moet de FUMO klaar zijn om volgens en in 

de geest van de Omgevingswet te werken. Waar voor de gemeentelijke omgevingsvisie en het 

omgevingsplan een overgangsfase geldt, is die er voor het uitvoerende werk niet. In de afgelopen 

 

12 “Meetbare handhavingsdoelstellingen”, K+V (2004), een gezamenlijk product van het Ministeries van VROM, Verkeer en 
Waterstaat, IPO, VNG en de UvW. 

13 (Definitieve) besluitvorming hieromtrent is ten tijde van het opstellen van dit jaarprogramma aanstaande. 
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periode is steeds duidelijker is geworden dat een goede invoering van het nieuwe stelsel draait om 

samenwerking tussen overheden in de keten, anders werken en nieuwe afspraken daarover maken. 

Daar wordt hard aan gewerkt in het kader van De Fryske Aanpak. Daarnaast brengt de 

Omgevingswet veranderingen met zich mee in bevoegdheden en het takenpakket van deelnemers. 

Deze veranderingen leiden ook tot wijzigingen/verschuivingen in het takenpakket dat deelnemers bij 

de FUMO onderbrengen. Voor de deelnemers is relevant hoe de taakverdeling tussen hen en de 

FUMO wordt. Deze veranderingen werken structureel door in de begrotingen van de FUMO en 

vervolgens dus ook in het jaarprogramma van de FUMO. De FUMO stuurt aan op een gezamenlijk 

overleg om de wijzigingen die het basistakenpakket onder de Omgevingswet met zich meebrengt zo 

snel mogelijk in kaart te brengen om hieraan vervolgens vorm en inhoud te geven.  

 

De voorbereiding op de Omgevingswet gaat in Fryslân door. Voor wat betreft de implementatie binnen 

de eigen organisatie kan de FUMO dat zelf, maar voor een belangrijk deel kan dat alleen in 

samenwerking met onze deelnemers binnen De Fryske Aanpak. Bij het opstellen van dit 

jaarprogramma is een deel van de benodigde informatie met betrekking tot de implementatie van de 

Omgevingswet van de deelnemers nog niet beschikbaar. Hierdoor is nog niet duidelijk wat de impact 

is voor de werkwijze en informatievoorziening van de FUMO. Dit betekent dat de voorliggende 

jaarprogramma nog geen rekening houdt met de nieuwe Omgevingswet. 

 

Versterking VTH stelsel  

De afgelopen jaren is geregeld onderzoek gedaan naar het VTH-stelsel. In het rapport ‘Om de 

leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’ concludeert de commissie 

Van Aartsen, dat het VTH-stelsel niet goed functioneert en niet voldoet aan de oorspronkelijke 

bedoeling van de commissie Mans. De commissie Van Aartsen geeft in dit rapport tien 

aanbevelingen om het landelijke stelsel van omgevingsdiensten en de kwaliteit van toezicht en 

handhaving te verbeteren. Daarnaast zijn er in de afgelopen periode nog meer rapporten 

verschenen over het VTH-stelsel. De conclusies en aanbevelingen daarvan liggen grotendeels in 

lijn met die van Van Aartsen. Op 7 september jl. heeft de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

van de Tweede Kamer gedebatteerd over deze aanbevelingen. De commissie roept op – gelet op de 

grote urgentie – om op korte termijn met verbeteringen te komen die het stelsel versterken. De 

urgentie blijkt ook uit ‘het document op hoofdlijnen’ van de VVD en D66 waar een verbetering voor de 

uitvoering VTH leefomgeving expliciet wordt benoemd. Deze aanbevelingen kunnen gevolgen hebben 

voor de uitvoering van de (basis)taken door de FUMO. De vereniging van directeuren van de 

Omgevingsdiensten (ODNL) heeft hierover contact met het ministerie, IPO en VNG en een ímpuls-

brief’ geschreven met aanbevelingen om te komen tot nadere invulling van alle verbeteringen die zijn 

aangereikt. 

 

LHS/BOA inzet 

Het VTH-beleid Fryslân heeft als uitgangspunt (overeenkomstig de landelijke afspraken) toepassing 

van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). In navolging hierop krijgt dit in 2022 binnen de FUMO 

meer vorm. Doelstelling is uniformere toepassing van de LHS binnen het werkgebied van de FUMO. 

Dit zal er toe leiden dat de toezichthouders de LHS beter invullen en daarover meer afstemming met 

de BOA-coördinator plaats vindt. Niet kan worden uitgesloten dat door een betere toepassing van de 

LHS de noodzakelijke inzet van BOA-capaciteit en bijbehorende ondersteuning groeit. Zeker in relatie 

met een goed gepositioneerd ketentoezicht binnen de FUMO kan dit leiden tot een voorstel voor 

uitbreiding van de boa-formatie.  

 

De boa’s van de FUMO kunnen meerdere strafrechtelijke instrumenten inzetten. Inzet van één van de 

strafrechtelijke handhavingsinstrumenten, de bestuurlijke strafbeschikking milieu, is een autonome 

bevoegdheid van de FUMO. Niet strafrechtelijk optreden kan leiden tot rechtsongelijkheid, 

verslechtering van het naleefgedrag en is in strijd met het VTH-beleid Fryslân. 
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Coronacrisis 

De uitbraak van het coronavirus in 2020 heeft grote gevolgen gehad voor de bedrijven in Nederland. 

Inmiddels is de anderhalve-meterrichtlijn afgeschaft en mag je met een coronapas bij veel openbare 

gelegenheden weer naar binnen. De FUMO blijft bedrijven controleren, uiteraard met inachtneming 

van alle veiligheidsmaatregelen.  

 

Evaluaties uitvoeringstaken sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit 

Voor de niet inrichtinggebonden taken op het gebied van sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

wordt sinds 2020 al risicogericht toezicht gehouden. De uitgangspunten hiervoor zin opgenomen in 

het VTH-beleid Fryslân. Halverwege 2021 heeft voor beide taken een interne evaluatie 

plaatsgevonden. Uit deze interne evaluaties blijkt dat de FUMO binnen de huidige kengetallen niet de 

kwaliteit kan leveren die zij wenst te leveren om te voldoen aan de uitgangspunten en kaders uit het 

inmiddels vastgestelde VTH-beleid Fryslân. Een lean-werkproces is tijdens de evaluaties tot stand 

gekomen dat is voorzien van realistische kengetallen. Dit conform het uitgangspunt van het nieuwe 

sturings- en financieringsmodel FUMO. De evaluatie kent drie mogelijke uitkomsten14:  

1. De kengetallen worden aangepast waardoor voldaan kan worden aan de kaders in het VTH-

beleid Fryslân,  

2. De kengetallen blijven gelijk waarbij de kaders in het VTH-beleid Fryslân worden bijgesteld, of 

3. De kengetallen en de toezichtfrequentie in het VTH-beleid Fryslân worden aangepast (om 

financiële effecten te beperken). 

De evaluaties zijn conform planning in procedure gebracht (conform de nieuwe governance structuur), 

er is echter nog geen overeenstemming bereikt. 

 

Gekwalificeerd personeel  

We hebben te maken met een ‘overspannen’ arbeidsmarkt. Dit geldt voor diverse arbeidssegmenten 

en ook voor de deelnemers van de FUMO. De vraag naar goed gekwalificeerde medewerkers is 

momenteel hoger dan het aanbod. Deze ontwikkeling is ook waarneembaar bij andere 

omgevingsdiensten. Het gevolg hiervan is dat vacatures langer openstaan dan gewenst en/of de 

(tijdelijke) inzet van medewerkers op inhuurbasis wordt verhoogd. FUMO is gedwongen zij-instromers 

of nog niet gekwalificeerde medewerkers aan te nemen. De focus ligt op competenties en minder op 

relevante vakkennis. Dit betekent wel dat deze werknemers gemiddeld genomen na opleiding en 

begeleiding pas na circa 6 maanden op 'vlieghoogte’ zijn. Dit vergt veel extra tijd, met name ook voor 

de ervaren medewerkers die nieuwe collega's moeten inwerken. Uiteraard probeert de FUMO zoveel 

mogelijk rekening te houden met de Kwaliteitscriteria 2.2. Met betrekking tot het vraagstuk rondom 

een krapper wordende arbeidsmarkt, wordt door de FUMO de verbinding met deelnemers, partners, 

andere omgevingsdiensten en opleidingsinstituten gezocht om te zorgen dat onze producten en 

diensten kunnen worden geleverd.  

 

Boaregistratiesysteem  

De verwerking en opslag van gegevens die vallen onder de werkingssfeer van de Wet politiegegevens 

(Wpg) vindt op dit moment plaats in een afgeschermd gedeelte van LEEF. Het betreft hier veelal de 

boa/strafrechtzaken. Voor de verwerking en opslag van Wpg-informatie zijn echter slechts twee 

systemen goedgekeurd in Nederland, namelijk het justitieel systeem en het (commerciële) 

Boaregistratiesysteem (BRS) dat beheerd wordt door Natuurnetwerk BV. Er dient vooruitlopend op 

audits die gaan plaatsvinden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een transitie plaats te vinden 

van Wpg-info vanuit LEEF naar BRS. Op dit moment wordt aan die transitie gewerkt. De FUMO heeft 

ten behoeve van de verwerking van de Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) al een (beperkt) 

inlogaccount bij BRS en is dus al klant van Natuurnetwerk BV. Voor de genoemde transitie is een 

 

14 Uitgaande van de begrote aantallen heeft uitkomst één een hogere deelnemersbijdrage tot gevolg, de deelnemersbijdrage 
blijft bij uitkomst twee gelijk en bij uitkomst drie wordt de deelnemersbijdrage iets hoger. 
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uitbreiding van dit account en autorisatie van alle medewerkers die Wpg-info verwerken in 

voorbereiding. De transitie moet uiterlijk in 2022 afgerond worden. 

 

Milieucriminaliteit/Ondermijning 

Milieucriminaliteit heeft verstrekkende gevolgen voor de wereld waarin we wonen en waar we deel van 

uitmaken. De effecten van milieucriminaliteit zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote 

en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. De gezondheid van 

mens en dier en de vitaliteit van het milieu worden aangetast door bijvoorbeeld vervuilde grond of 

water, door illegale lozingen van afval of gevaarlijke stoffen, mestfraude, illegale 

gewasbeschermingsmiddelen en het verwerken van (chemisch) afval in diervoeder of 

scheepsbrandstoffen. Het plegen van milieucriminaliteit is lucratief (oneerlijke concurrentievoordelen) 

en er is volop gelegenheid door te weinig toezicht en opsporing en vervolging (dreigingsbeeld 

milieucriminaliteit 2021). Ook over dit onderwerp zijn er inmiddels meerdere rapporten opgeleverd 

onder andere vanuit de Evaluatie Berenschot en het CCV rapport “De markt de baas”, met als laatste 

het reeds aangehaalde rapport ‘Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Dit dreigingsbeeld alsmede de 

recente rapporten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de commissie Van 

Aartsen en de Algemene Rekenkamer tonen aan dat de aanpak van milieucriminaliteit in de praktijk te 

wensen over laat. Toezicht, opsporing en vervolging zijn te weinig slagvaardig, de opsporing is 

gefragmenteerd, vervolging en berechting duren te lang en de uiteindelijke sancties zijn vaker niet dan 

wel afschrikwekkend. Grote vermijdbare milieuschade is het gevolg. Samenwerking met ketenpartners 

is hierin van essentieel belang. Binnen de regio heeft de provincie Fryslân de spreekwoordelijke bal 

opgepakt en zal komen met een plan van aanpak op het gebied van ondermijning. 

  

4. Evaluatie 2020- vooruitblik evaluatie 2021 
 

In Fryslân wordt steeds meer volgens de beleidscyclus (BIG-8) gewerkt. Tegelijkertijd is er nog een 

slag te maken. Onderdelen uit de BIG-8 ontbreken nog. In 2019 is een Fryslân brede 

omgevingsanalyse opgesteld. De omgevingsanalyse biedt informatie en handvatten voor het maken 

van keuzes rondom de VTH-opgaven waar de partners in Fryslân individueel en gezamenlijk voor 

staan. In 2020 is het VTH-beleid Fryslân voor de Basistaken opgesteld en is de keuze voor een 

Risicomodel gemaakt. Met het Fbup21 werd nog niet geheel voldaan aan de eis uit het Bor van een 

‘uniform uitvoeringsprogramma voor de basistaken’, maar het vormde wel een aanzet daartoe. Met 

voorliggend jaarprogramma voldoet de FUMO aan de eisen die zijn gesteld in het Bor.  

 

Conclusies en aanbevelingen Fbup 2020 

Hieronder zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het Jaarverslag Fbup20 opgenomen: 

 

• Een projectmatige en risicogerichte aanpak van de basistaken is van grote toegevoegde waarde.  

Het projectmatig werken stimuleert medewerkers om hun taak risico- en doelgericht te formuleren 

en op een slimme en efficiënte manier uit te voeren. Daarom wordt aanbevolen deze aanpak 

voort te zetten, naast de uitvoering van reguliere controles volgens een vaste frequentie en een 

puur vraag-gestuurde vergunningverlening; 

• Doorontwikkeling van het projectmanagement is van belang. Aandachtspunten: 

➢ Goede afbakening, gericht op ‘compacte projecten’ en afronding conform planning;  

➢ Expliciete keuzes over uitbreiding, vervolg (of afschaling) van projecten; 

➢ Tussentijdse monitoring, reële evaluatie en tijdige bijsturing; 

➢ Reële, haalbare omvang van projecten, in relatie tot regulier werk 

➢ Formulering toetsbare en haalbare (naleef)doelen; 

• De kwaliteit verbeteren van de informatie in LEEF en de Portal. 
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De grondslag voor de risicogerichte aanpak is gelegd in het VTH-beleid Fryslân15. In het 

onderliggende jaarprogramma is naast de begroting en het nieuwe sturings- en financieringsmodel, dit 

beleid als uitgangspunt gehanteerd. De verbetering van LEEF en de Portal heeft ook in 2022 de 

aandacht en wordt projectmatig opgepakt (geen onderdeel van het jaarprogramma, wel onderdeel van 

het verbeterprogramma FUMO 2.0). De doorontwikkeling van projectsturing en -management pakken 

we op in de lijn (vastleggen verantwoordelijkheden, meer aandacht voor sturing- en 

monitoringsmomenten e.d.).  

 

De verwachting is dat een klein aantal van de projecten uit het Fbup 2021 niet afgerond kunnen 

worden in 2021. Het gaat dan met name om vervolgacties zoals hercontroles naar aanleiding van 

eerder uitgevoerd toezicht. Het project net-niet BRZO16 vraagt met name nog aandacht op het gebied 

van vooroverleg en vergunningverlening. Het toezicht dat volgt op het vergunningsverleningsproces is 

regulier toezicht. 

  

5. Middelen en focus 
 

Op 8 juli 2021 is door het algemeen bestuur de begroting 2022 vastgesteld. Dit jaarprogramma gaat 

uit van deze begroting als financieel kader, zie hoofdstuk 2. Daarmee is de financiële uitvoerbaarheid 

van het programma geborgd. 

 

Op basis van onze begroting 2022 is het aantal productieve uren voor het primaire proces basistaken 

van onze organisatie bepaald. 

 

Tabel 2: De beschikbare productieve uren basistaken in 2022 

 Beschikbare uren 2022 

Reguleringstaken (vergunningen en meldingen) 35.543 

Toezicht inrichting gebonden 30.079 

Handhaving 4.080 

Niet-inrichting gebonden basistaken 20.449 

Ketentoezicht 5.440 

Collectieve taken 2.150 

 

5.1 Focus in toezicht 
Binnen het gegeven kengetal is het niet mogelijk om toezicht te houden op alle regels die gelden voor 

het uitvoeren van een activiteit/het voeren van een inrichting. Om inzicht te geven in waar de FUMO 

dan wel op let zijn in onderstaande tabel (tabel 3) voor de inrichtinggebonden taken per branche de 

focuspunten aangegeven voor een integrale controle en indien van toepassing het te controleren 

aspect bij een aspectcontrole. Een integrale controle betekent niet dat alles wordt gecontroleerd, ook 

dan is een keuze gemaakt van onderwerpen die opgepakt worden. Deze vorm van controle is wel 

uitgebreider dan een aspectcontrole. Bij een enkele branche zal gelet op het risico geen 

aspectcontrole plaatsvinden, alleen een integrale controle of andersom alleen een aspectcontrole. 26 

branches (waar mogelijk zijn branches uit de risicoanalyse samen gevoegd) en één activiteit zijn 

onderscheiden voor het bepalen van de focuspunten. Voor het bepalen van deze focuspunten is 

 

15 Anno oktober 2021 is dit beleid door bijna alle betrokken deelnemers vastgesteld in 2022, één gemeente heeft het beleid nog 
niet vastgesteld. 

16 Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de 
werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO-2015/Seveso III). Het project gaat over bedrijven die net niet 
voldoen aan deze voorwaarden. 
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aangesloten bij de risicoanalyse per branche/activiteit die onderdeel uitmaakt van het VTH-beleid 

Fryslân. 

 

Voor de niet-inrichting gebonden toezichttaken wordt sinds 2020 al risicogericht gewerkt. De 

uitgangspunten zijn hiervoor opgenomen in het VTH-beleid Fryslân17. 

 

Argumenten voor en kanttekeningen bij het risicogericht werken. 

Het gevolg van het risico gericht houden van toezicht is dat de FUMO meer toezichtcontroles kan 

uitvoeren en de FUMO dus ook vaker bij bedrijven in beeld komt. De schaarse middelen als mensen 

en geld worden op een efficiënte manier ingezet. Dit in overeenstemming met het sturings- en 

financieringsmodel FUMO en het VTH-beleid Fryslân. Door dit risicogericht te doen kan gestuurd 

worden op de ‘belangrijkste’ risico’s conform de analyse uit het VTH-beleid.  

 

Het risico gericht werken heeft echter ook tot gevolg dat de werkelijke uitvoering van een activiteit 

door een bedrijf of een organisatie die niet valt onder het risico gericht toezicht houden slechter kan 

zijn dan verondersteld omdat zo hiervoor beschreven niet op alle aspecten wordt toegezien. Dit brengt 

risico’s met zich mee op gebieden als hinder/leefbaarheid, volksgezondheid, flora en fauna, financiële 

veiligheid, economische veiligheid en de fysieke veiligheid. Echter dat is een logische kanttekening bij 

het risicogericht werken. Ook de houder van een inrichting/uitvoerder kan denken dat de uitvoering 

van het werk plaatsvindt conform de regels, dit kan achteraf niet het geval zijn. Dit vraagt zorgvuldige 

communicatie zowel mondeling als schriftelijk, Daarnaast zorgt met name het uitvoeren van een 

aspectcontrole ervoor dat de FUMO over minder actuele informatie beschikt over een bedrijf/inrichting 

die in het kader van het toekomstige omgevingsstelsel wel relevant zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor 

het maken van omgevingsanalyses die nodig zijn bij het opstellen van een omgevingsplan of een 

vergunning. 

 

Sturen op datakwaliteit 

Eén van de  doelstellingen uit het VTH-beleid Fryslân is ‘Verbetering van de gegevenskwaliteit van de 

voornaamste risicovariabelen, zodat het informatie gestuurd risicomodel voor de clusters van 

basistaken optimaal kan functioneren’. Voor het verbeteren van de datakwaliteit in het zaaksysteem 

LEEF loopt een apart project onder FUMO 2.0. Aanvullend hierop worden met ingang van 2022 

overeenkomstig het plan ‘Actualisatie & beheer inrichtingenbestand  FUMO (basistaken)’18,  fase 2 de 

branche en zoveel mogelijk activiteiten per inrichting of locatie in kaart gebracht bij het fysiek 

bezoeken van een locatie. De outcome van de streetspotter en de inzet van de het AI systeem die aan 

de inrichtingen een set van meest waarschijnlijke activiteiten heeft gekoppeld, worden tijdens een 

controle door een toezichthouder geverifieerd en de nog ontbrekende informatie achterhaald. Ook 

wordt bijvoorbeeld bij inrichtingen waar dieren verblijven het aantal dieren genoteerd. Op deze wijze 

wordt een verbeterslag gemaakt in de kwaliteit van de gegevens die de FUMO heeft per inrichting.

 

17 Zie met betrekking tot deze uitgangspunten ook hoofdstuk 3 ‘Evaluaties uitvoeringstaken sloop-asbest en Besluit 

bodemkwaliteit’ 
18 Vastgesteld door het algemeen bestuur FUMO op 1 april 2021. 
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Tabel 3: Focusgebieden per branche op het gebied van toezicht   

Branche Hoogste risicoscore VTH-beleid Focus aspectcontrole 2022 Focus integrale controle 

Afval 

Luchtkwaliteit & geur, bodemkwaliteit, 

waterkwaliteit  

Controle op bodembeschermende 

voorzieningen, administratief toezicht op wat 

mag er nu en wat ligt er in praktijk, 

voorlichting energie 

Akkerbouw- en landbouw Waterkwaliteit 

controle op bodembedreigende activiteiten 

zijnde afspuiten van machines = 

bodembedreigende voorziening die bedreigend 

kan zijn voor het grondwater/ oppervlaktewater. 

controle op bodembedreigende activiteiten, 

voorlichting energie (geen geluid meer!) 

Glas en tuinbouw Waterkwaliteit Controle op lozingen 

Controle op lozingen, emissies, 

energiegebruik (voorlichting) (geen 

gevaarlijke stoffen), voorlichting energie 

Veehouderij I intensief (meestal IPPC) 

grondgebonden varkens en pluimvee 

Geluid, luchtkwaliteit & geur, 

gezondheid 

Controle stalsysteem (incl. beperkt aantal 

punten luchtwasser) en het aantal dieren 

Controle luchtkwaliteit (terugdringen 

ammoniak), stalsysteem (luchtwasser 

volledig), aantal aanwezige dieren, 

voorlichting energie 

Veehouderij II overige veehouderij met 

aanwezigheid van dieren (waaronder 

melkvee melk eieren vlees bont) Luchtkwaliteit & geur, gezondheid Controle stalsysteem en het aantal dieren 

Controle luchtkwaliteit (terugdringen 

ammoniak), controle stalsysteem, aantal 

aanwezige dieren + mestopslag, voorlichting 

energie 

Vergisters en mestverwerkers19 

Risico’s voor de fysieke bebouwing, 

kwaliteit van de leefomgeving (geur, 

geluid, luchtkwaliteit)  

Controle warmtekrachtkoppeling als die er 

nog is, luchtwasser, invoergegevens, 

monitoringsgegevens, keuring van de silo, 

opslag van vaste invoerproducten, 

geuronderzoeken, voorlichting energie 

Bouwnijverheid  

Externe veiligheid geluid, 

luchtkwaliteit & geur, bodemkwaliteit Controle opslag gevaarlijke (afval)stoffen  

Controle opslagen gevaarlijke stoffen, 

bodembedreigende activiteiten, opslag van 

afval, voorlichting energie 

Detailhandel en dienstverlening  

Controle opslag gevaarlijke (afval)stoffen / 

energie koeling bij geen gevaarlijke stoffen 

Controle koeling, gevaarlijke stoffen en indien 

aanwezig stookinstallaties, voorlichting 

energie 

Fokken en houden van dieren (niet zijnde 

veehouderij) + verblijven Luchtkwaliteit & geur, gezondheid Controle stalsysteem + aantal dieren 

Controle stalsysteem + aantal dieren + 

opslag bodembedreigende stoffen, 

voorlichting energie 

 

19 Geen branche maar een activiteit, hiervoor is in het VTH-beleid Fryslân een andere risicoscore gehanteerd. 
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Tabel 3: Focusgebieden per branche op het gebied van toezicht   

Branche Hoogste risicoscore VTH-beleid Focus aspectcontrole 2022 Focus integrale controle 

Groothandel, distributiecentra en 

opslagbedrijven 

Externe veiligheid, luchtkwaliteit & 

geur, geluid Controle opslag gevaarlijke stoffen 

Controle wijze van opslag gevaarlijke stoffen 

+ koeling, voorlichting energie 

Handel in en reparatie van motorvoer-, 

vaar-, vliegtuigen en transportbedrijven 

Bodemkwaliteit, geluid, luchtkwaliteit 

& geur, waterkwaliteit Controle opslag gevaarlijke stoffen 

Controle gevaarlijke- / bodembedreigende 

stoffen, bodembeschermende voorzieningen 

(beperkt aantal), lozingen afvalwater en 

indien spuiterij aanwezig de Vos-emissie, 

voorlichting energie 

Horeca, sport en recreatie Luchtkwaliteit & geur, waterkwaliteit 

Controle beschermingen van 

afvalwatervoorzieningen 

Controle afvalwater, stook- en 

koelinstallaties, voorlichting energie 

Industrie I metaal gerelateerd 

geluid, luchtkwaliteit & geur, 

bodemkwaliteit 

Controle opslag gevaarlijke stoffen(gasflessen) 

(praktijk heel relevant daarom afwijking risico-

analyse) 

Controle gevaarlijke stoffen, emissies naar de 

buitenlucht (stof/lasdampen), bodem-

beschermde voorzieningen, voorlichting 

energie 

Industrie II papier, rubber, kunststof, 

chemie, textiel, hout, grafisch 

Externe veiligheid, geluid, 

luchtkwaliteit & geur, bodemkwaliteit 

Controle opslag gevaarlijke stoffen (praktijk heel 

relevant!) 

Controle gevaarlijke stoffen, emissies naar de 

buitenlucht, bodembeschermende 

voorzieningen, voorlichting energie 

Industrie III voedingsmiddelen (mens & 

dier) Luchtkwaliteit & geur, waterkwaliteit Controle lozingen (indirecte lozingen, e.d.) 

Controle energieverbruik, lozingen, lucht-

/gaswassers indien aanwezig, emissies naar 

de buitenlucht 

Industrie IV overig (keramisch, minerale 

beton en asfaltcentrales) Bodemkwaliteit 

Voorkomen van stofoverlast / asfalt+ beton 

emissies 

Controle bodembeschermende 

voorzieningen, emissies naar de lucht, 

voorkomen stofoverlast, voorlichting energie 

Jachthavens  

Externe Veiligheid, geluid, 

waterkwaliteit 

Controle brandstofpontons (onderhoud en 

keuringen) zijn die er niet dan bilgewater 

Controle inname van bilgewater/afvalwater en 

brandstofpontons (onderhoud en keuringen), 

voorlichting energie 

Scheepswerven 

Externe Veiligheid, geluid, 

waterkwaliteit Controle gevaarlijke stoffen opslag 

Controle opslag gevaarlijke stoffen, indirecte 

lozingen, voorlichting energie 

Kantoren, verblijfsgebouwen, onderwijs Luchtkwaliteit & geur, waterkwaliteit Controle stookinstallatie 

Controle stookinstallaties, koelinstallaties als 

die er zijn, voorlichting energie 

Energie en nutsbedrijven/-voorzieningen Externe veiligheid, bodemkwaliteit Controle op inspectie installaties 

Controle op inspectie installaties, controle 

bodembeschermende voorzieningen, 

voorlichting energie 

Tankstations I met lpg Externe veiligheid, bodemkwaliteit 

Controle op periodiek inspectie controles LPG-

installatie en veiligheidsvoorschriften 

Controle op periodieke inspectie LPG-

installaties, controle bodembeschermende 

voorzieningen, onderhoud ondergrondse 
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Tabel 3: Focusgebieden per branche op het gebied van toezicht   

Branche Hoogste risicoscore VTH-beleid Focus aspectcontrole 2022 Focus integrale controle 

tanks andere brandstoffen, voorlichting 

energie 

Tankstations II zonder lpg Externe veiligheid, bodemkwaliteit 

Controle ondergrondse tanks brandstoffen en 

bij onbewaakte aflevering de temperatuur 

beveiliging en noodstop 

Controle bodembeschermende 

voorzieningen, (vloeistofdichte vloer), 

controle ondergrondse tanks brandstoffen, 

veiligheidsvoorschriften, voorlichting energie 

Vuurwerk 

Externe Veiligheid, geluid, 

luchtkwaliteit & geur 

Controle op keuring sprinklerinstallaties 

(administratie), opslag van vuurwerk 

(vuurwerkbesluit), tweede aspectcontrole is 

controle ter plaatse verkoopdagen  

Ziekenhuis (mens en dier), laboratoria - 

bio medisch Waterkwaliteit, luchtkwaliteit & geur  

Controle op lozingen, stookinstallaties, 

energie 

Loonwerkers + grondverzetbedrijven Bodemkwaliteit en waterkwaliteit Controle was-, tank- en spoelplaatsen 

Controle was-, tank- en spoelplaatsen, 

bodembeschermende middelen, voorlichting 

energie 

Crematorium (mens en dier)  Controle verbrandingsinstallatie 

Controle verbrandingsinstallatie, afvalstroom, 

voorlichting energie  

Overig  Controle per geval te bepalen Controle per geval te bepalen 
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 6. Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 
 

De werkzaamheden die de FUMO uitvoert voor haar deelnemers omvat veel VTH-taken. Zo zijn de 

vergunningverlenende en meldingstaken veelal vraaggestuurd. Het afhandelen hiervan is een continu 

proces. Dat geldt eveneens voor de aan de vergunningverlening gerelateerde juridische 

werkzaamheden (bezwaar en beroep). Het plannen van deze werkzaamheden is daarom niet 

mogelijk. De afhandeling van al deze vraag-gestuurde producten vraagt om een flexibele wijze van 

organiseren (het kunnen inspelen op piekmomenten in het werkaanbod). Daarnaast wordt tijd 

vrijgemaakt voor het actualiseren van vergunningen. 

 

De taken zoals inrichtinggebonden toezichtcontroles worden gedurende het betreffende jaar 

uitgevoerd. Deze toezichtactiviteiten worden gepland. De juridische handhavingswerkzaamheden zijn 

meer vraaggestuurd van aard. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het toezicht en de te 

ontvangen handhavingsverzoeken van burgers. Het plannen hiervan is daarom lastig, daarom zijn in 

de begroting hiervoor op basis van aannames uren opgenomen. 

 

Om een zo groot mogelijk effect te realiseren om het gemeenschappelijke doel van een kwalitatief 

goede leefomgeving te bereiken, programmeert de FUMO op basis van een risicoanalyse, gestoeld op 

de 10 risico’s die onderdeel uitmaken van het VTH-beleid Fryslân voor de basistaken. Dit is ook in 

overeenstemming met het sturings- en financieringsmodel FUMO. 

 

Wanneer in concrete situaties overtredingen worden 

geconstateerd die bestuurlijk en/of strafrechtelijk 

opvolging vereisen, zal de FUMO gebruikmaken van de 

interventiematrix uit de Landelijke Handhaving Strategie 

(LHS). Dit is ook in overeenstemming met het VTH-beleid 

Fryslân. 

 

Het Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken bestaat uit 

een regionaal programma (alleen toezicht), een lokaal 

programma (alle VTH-taken m.u.v. het toezicht dat 

onderdeel is van het regionale programma) en een 

programma ketentoezicht. In hoofdstuk 7 is het 

programma collectieve taken opgenomen.  

 

6.1 Regionaal programma (toezicht)  
Met het Fbup is in de afgelopen jaren tot op zekere hoogte een branche-aanpak geïntroduceerd aan 

de hand van projecten. Met het huidige jaarprogramma zetten we een stap voorwaarts door een 

risicogerichtere programmering van de branches binnen de begrote uren per deelnemer. Dit sluit aan 

op het VTH-beleid Fryslân en het nieuwe sturings- en financieringsmodel van de FUMO. Dit komt niet 

alleen de efficiency van de FUMO ten goede, maar ook de effectiviteit en de slagvaardigheid. 

 

Per deelnemer wordt jaarlijks een individueel uitvoeringsprogramma gemaakt, kijkend naar de lokale 

problematiek en zoveel mogelijk risicogericht. Hierbij kan de deelnemer ook aangeven of zij een hoger 

ambitieniveau wenst dan het gezamenlijk vastgestelde minimum niveau. Zo kan de FUMO zo goed als 

mogelijk inspelen op de vraag vanuit de deelnemers en om zoveel continuïteit in de bedrijfsvoering als 

mogelijk te houden.  

 

Een belangrijk uitgangspunt bij het regionaal programmeren is dat de 1-op-1 relatie tussen de uren die 

een gemeente inbrengt en de prestaties die de FUMO daarvoor levert, meer wordt losgelaten. Daar 
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waar mogelijk houden we rekening met de spreiding van de inzet over de deelnemers. Maar dat is niet 

bij elk branche mogelijk. Daardoor kan het zijn dat de inhoud van het regionale programma ertoe leidt 

dat in een jaar de ene deelnemer wat meer en de andere deelnemer wat minder prestaties ontvangt 

ten opzichte van zijn inbreng. In een volgend jaar kan de uitkomst anders zijn. Overeenkomstig het 

sturings- en financieringsmodel wordt het regionale deel van het programma regionaal verantwoord en 

er vindt jaarlijks een afrekening plaats naar rato van inbreng: als er een tekort is wordt die collectief 

naar rato opgevangen, als er een overschot is op de begroting wordt deze collectief naar rato 

verrekend.  

 

Het regionale programma omvat de volgende branche-aanpakken: 

1. Afval 

2. Intensieve veehouderij 

3. Horeca, sport en recreatie 

4. Tankstations met LPG 

5. Tankstations zonder LPG 

6. Vuurwerk 

7. Beoordeling elektronische milieujaarverslagen (e-MjV controle)   
30 bedrijven (excl. BRZO20-inrichtingen) in Fryslân hebben de verplichting om een e-MjV in te 

dienen. Een e-MjV moet door het bevoegd gezag beoordeeld worden met het uit eindelijke 

doel te accorderen. De benodigde inzet hiervoor bedraagt 570 uur.  

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren omvat het regionale programma alleen toezichtstaken. Dit 

betekent dat het percentage van de uren voor het regionale programma berekend worden over de 

beschikbare uren voor regulier inrichting gebonden toezicht. In het sturings- en financieringsmodel is 

ten doel gesteld om dit percentage uren in dit programma op te bouwen naar ca. 50%. In 2022 omvat 

het regionale programma gemiddeld 30% (totaal afgerond 4.000 uur door de Friese gemeenten) van 

de reguliere inrichting gebonden toezichturen per gemeente en provincie. Dit lijkt een hoog 

percentage in vergelijking met de 15% van voorgaande jaren voor het regionale programma (Fbup), 

echter het totaal aantal beschikbare uren in dit regionale programma is in vergelijking met voorgaande 

jaren aanzienlijk minder (in procenten uitgedrukt is het meer maar in uren minder). Het Fbup 2021 

omvatte bijna 7.300 uren (maar let wel: zowel vergunningverlening als toezicht). In de aankomende 

periode zullen de branche-aanpakken worden uitgewerkt zodat met de uitvoering van dit programma 

begin 2022 kan worden gestart.  

 

6.2  Lokaal programma 
In de voorgaande paragraaf is het regionale programma (gezamenlijke prioriteit en gezamenlijke 

aanpak betreffende toezicht van branches) uit een gezet. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 

lokale programma’s (reguleringstaken en lokale toezichtstaken) per opdrachtgever. Aan de hand van 

de risicoanalyse behorende bij het VTH-beleid Fryslân zijn de prioriteiten bepaald. De risicoanalyse is 

zwaarwegend gelet op de in het VTH-beleid voorgestane risicogerichte aanpak. Dit is per 

opdrachtgever vertaald in een lokaal programma. In onvoorziene situaties die acuut aandacht 

behoeven en die zich ad hoc lopende het jaar voordoen, is het mogelijk om de uren die besteed 

worden aan het lokale programma uit te ruilen21. Uiteraard gaat dit wel ten koste van de voorgestane 

risicogerichte aanpak overeenkomstig het vastgestelde VTH-beleid. 

 

De lokale programma’s van de individuele opdrachtgevers tezamen (zie bijlage 2) resulteren in de 

volgende planning voor 2022.  

 

 

20 Brzo = Besluit risico’s zware ongevallen 

21 Mits bestuurlijk geaccordeerd, zie het sturings- en financieringsmodel FUMO. 
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Tabel 4: Beschikbare uren (omvang o.b.v. begroting 2022) 

Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

Reguleringstaken   35.543 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht lokaal programma  9.104 

Hercontroles  60% 5.610 

Controle n.a.v. klacht   1.579 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 2.566 3.849 

Af te handelen meldingen Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 1.928 4.820 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 1.604 

Toezicht meldingen Bbk  30% 3.470 

Onvoorzien  1.878 

Maatwerk  4.231 

Handhaving  4.080 

Ketentoezicht  5.440 

Overige niet-inrichting gebonden basistaken (zoals Wet 

bodembescherming toezicht) 

 6.706 

 

 

6.2.1  Vervolg op project Fbup 2019/2020/2021 

Het Fbup 2021 was gevuld met projecten die bijdragen aan een schoon, veilig, gezond en duurzaam 

Fryslân. Deels waren het lopende projecten uit een vorig jaar en deels nieuw of een uitbreiding van 

het oorspronkelijke project. De filosofie is toen gehanteerd om reeds gestarte projecten voort te 

zetten. Omdat de opzet en de uitgangspunten van het jaarprogramma 2022 anders zijn (zie hoofdstuk 

1 en 2), worden niet afgeronde projecten van het Fbup 2021 niet automatisch meegenomen naar 

2022. Het betreft hier onderdelen van projecten die in 2021 niet zijn opgestart. Een enkel project is in 

een stadium waarbij de reguliere controles zijn uitgevoerd en waarbij alleen nog een vervolgactie 

nodig is zoals een hercontrole. In die gevallen zet de FUMO de reeds ingezette procedures voort. De 

benodigde uren hiervoor vallen in het lokale programma 2022 onder hercontroles. Voor de projecten 

op het gebied van actualisatie van vergunningen en net-niet BRZO-inrichtingen worden ook de 

lopende procedures voortgezet. Nieuwe procedures worden alleen gestart wanneer hier in het lokale 

programma rekening mee is gehouden. Hieronder wordt op enkele projecten uit het Fbup 2021 nader 

ingegaan waarvan anno oktober 2021 al duidelijk is dat een vervolg in 2022 plaatsvindt. 

 

Indirecte lozingen gevaarlijke stoffen 

Een 14-tal afvalverwerkende inrichtingen zijn geselecteerd waar mogelijk gevaarlijke stoffen via de 

riolering in het milieu terecht kunnen komen (metaalverwerking, blusschuim, tankreiniging, 

papierverwerking, afvalverbranding en enkele ‘algemene’ afvalverwerkers). Bij deze inrichtingen werd 

in 2021 de lozing van afvalwater op het riool onderzocht op gevaarlijke stoffen. Tijdens het 

controlebezoek wordt het afvalwater bemonsterd door de FUMO en geanalyseerd op onder andere 

zware metalen en zeer zorgwekkende stoffen. Er vindt samenwerking en kennisuitwisseling plaats 

met Wetterskip Fryslân (advisering, laboratorium).  
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Afronding 202222: 

➢ Verwerken van de bodemanalyses uitgevoerd in 2021; 

➢ Opstellen van controlebrieven; 

➢ Waar nodig vervolgacties n.a.v. de verstuurde controlebrieven. 

 

Toezicht op agrarische luchtwassers 

Een luchtwasser behandelt de uitgaande stallucht, waarbij ammoniak, fijnstof en geur door middel van 

een filterpakket en waswater worden afgevangen. Functioneert de luchtwasser niet, dan kan dit lokaal 

aanleiding geven tot geurhinder en bovendien kan ammoniak neerslaan in de omgeving.  

 

Luchtwassers zijn wettelijk voorgeschreven. Luchtwasinstallaties vergen veel energie, dure 

chemicaliën en afvalwater. Om die reden komt het regelmatig voor dat deze installaties regelmatig en 

soms langere perioden opzettelijk uitgeschakeld worden om (illegale) besparingen te realiseren, 

kostprijzen te drukken, etc.. Vaak gebeurt dit onder het mom van groot onderhoud aan de installatie. 

Het toezicht op bedrijven die (chemische)luchtwassers gebruiken blijft daarom punt van aandacht! 

 

Er zijn 25 agrarische luchtwassers in Fryslân; deze zijn in 2020 en 2021 allemaal gecontroleerd op 

goede werking. Daarnaast zijn meerdere hercontroles uitgevoerd en waar nodig een 

bestuursrechtelijke handhavingsprocedure opgestart.  

 

Afronding 2021 

➢ Uitvoeren van hercontroles bij ongeveer 15 installaties. 

 

Net-niet Brzo inrichtingen, afronding 2022 

Bedrijven in de net-niet categorie van de Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) vallen niet onder de 

strenge Brzo-regelgeving, maar incidenten kunnen wel een grote impact hebben op het milieu en de 

volksgezondheid. In Fryslân kennen wij circa 20 van dergelijke bedrijven. In 2019 is begonnen met het 

tegen het licht houden en waar nodig actualiseren van de vergunningen van deze bedrijven 

(bijvoorbeeld het vastleggen van de drempelwaarden Brzo waar dat nog niet was gebeurd). De 

afronding van het project kost meer tijd dan was voorzien.  

 

Werkzaamheden voor net-niet Brzo inrichtingen vallen (m.i.v. 2022) onder het lokale programma. Het 

advies is om deze uren direct ten laste te brengen van de post maatwerk, omdat deze procedures 

meer tijd in beslag nemen dan een reguliere procedure23. Na afronding van het 

vergunningverleningsproces (inclusief oplevercontrole) komt het bedrijf op de lijst van regulier toezicht. 

 

Afronding 2022: 

➢ Ambtshalve wijziging vergunningen; 

➢ Deel ambtshalve wijziging vergunning; 

➢ Veranderingsvergunningen verlenen; 

➢ Afronding screeningen; 

➢ Aspectcontroles net-niet Brzo; 

➢ Opleveringscontroles net-niet Brzo; 

➢ Afrondende brief naar betrokken deelnemers. 

 

 

22 Op dit moment is er een vacature voor één van de twee toezichthouder indirecte lozingen, als gevolg van het vertrek van de 
senior toezichthouder naar een andere werkgever. De verdere uitvoering van dit project staat onder druk zolang deze vacature 
niet (al dan niet via inhuur) is ingevuld. 

23 Dit in overeenstemming met het sturings- en financieringsmodel dat door het algemeen bestuur op 10 december 2020 is 
vastgesteld en 1 januari 2022 in werking treedt. 
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6.3  Programma ketentoezicht (regionaal uitgevoerd) 
 

De afgelopen jaren werd ketenonderzoek vaak geïnitieerd vanuit het strafrecht. Dit kwam omdat in de 

praktijk bleek dat er fraude zoals valsheid in geschriften werd gepleegd, hetgeen een strafrechtelijke 

overtreding is. De fraude hield bijvoorbeeld in de praktijk in dat (gevaarlijke-)afvalstoffen illegaal 

afgezet werden in de landbouw zonder of een afwijkende melding hiervan te maken. Een  ketenzaak 

waarbij de FUMO in samenwerking met de milieu-recherche, Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILenT) en de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) in de publiciteit kwam, was het zgn. 

'tomatenloof-onderzoek’. Dit is uitgebreid in het nieuws geweest. De FUMO is voornemens een deel 

van haar ketenprogramma blijvend toe te spitsen op dit type onderzoeken en de benodigde 

samenwerking met diverse handhavingspartners daarbij voort te zetten. Dergelijke zaken kunnen 

meestal alleen multidisciplinair worden aangepakt gezien de veelzijdigheid van overtredingen die er 

mee zijn gemoeid. We noemen dit inrichting-overschrijdende en complexe ketenprojecten waarbij 

vooral boa-competenties en bevoegdheden ingezet worden. Deze complexe vorm van ketentoezicht 

heeft bijna altijd raakvlakken met opzettelijke milieucriminaliteit en ondermijning.  

 

Ondermijning wordt doorgaans uitgelegd als het witwassen van (crimineel-)geld door de onderwereld, 

in de bovenwereld. Vaak is ondermijning gerelateerd aan drugszaken maar we zien ook steeds vaker 

dat ondermijning gerelateerd is aan het illegaal verwerken, verhandelen, wegmengen, etc. van 

(gevaarlijk-)afval. Hier wordt regelmatig misbruik gemaakt van door bevoegde gezagen verleende 

vergunningen. Met name in de laatstgenoemde vorm van ondermijning, zien we de raakvlakken met 

de milieutaken van de FUMO (en haar deelnemers). Omdat milieu-gerelateerde ondermijning ook 

regelmatig plaatsvindt in de agrarische sector –en dus ook in Fryslân steeds vaker opduikt- zien we op 

dit moment raakvlakken tussen ketentoezicht en het illegaal wegzetten van gevaarlijk afval in de 

landbouw. Mede daarom blijft het thema ‘afval’ als inzet voor het ketentoezicht 2022 (en waarschijnlijk 

ook de daarop volgende jaren) van kracht. Afval heeft vaak een negatieve waarde en er kan al snel 

veel financieel voordeel worden behaald als dat kan worden voorkomen bijvoorbeeld door 

vermenging. Zie ook H3 Ontwikkelingen onder milieucriminaliteit/ondermijning. 

 

Daarnaast kennen we een minder complexe vorm van ketentoezicht die zich vooral toespitst op 

inrichting-niveau. Bij deze vorm van ketentoezicht worden vooral toezichthouders en bevoegdheden 

die voortvloeien uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toegepast. Een voorbeeld hiervan is 

wanneer een toezichthouder constateert dat de registratie van de afvalstromen niet op elkaar 

aansluiten. De route die het afval dan aflegt en heeft afgelegd wordt dan nader onderzocht. 

 

Op dit moment beschikt de FUMO nog niet over een eigen data-analist en accountant voor financiële 

analyses. Deze expertise is wel van belang in het bijzonder bij ketentoezicht. In voorkomende 

gevallen wordt deze expertise geleverd vanuit de partners of collega omgevingsdiensten. Dat is 

financieel gezien aantrekkelijk maar heeft vaak wel grote invloed op de voortgang van lopende 

onderzoeken gezien de werkdruk en prioriteiten bij partners waardoor de doorlooptijden ongewenst 

lang worden (afhankelijk van tijd en inzet derden). De wens is als het ketentoezicht verder vorm wordt 

gegeven dergelijke expertise zelf in huis te hebben. 

 

Voor 2022 zijn drie thema’s benoemd die opgepakt worden vanuit het programma ketentoezicht:  

- thema bodem,  

- thema afval en  

- continuering projecten bestaand, waaronder het containerproject afval asbest.  

De projectplannen voor de thema’s bodem en afval worden nog opgesteld. De verdeling van de 

ureninzet over de genoemde onderwerpen in 2022 is daarom nog niet bekend.  

 



 

Pagina 22 van 69 

 

 

7.  Programma collectieve taken 
 

In de Begroting FUMO 2022 is een aantal uren voor collectieve taken opgenomen. Collectieve taken 

zijn taken waarvoor in principe alle deelnemers opdrachtgever zijn, waar alle deelnemers in bepaalde 

mate belang hebben bij de uitvoering van de taken en die niet of nauwelijks toe te wijzen zijn aan 

individuele deelnemers. Het zijn geen basistaken, maar de taken komen wel ten goede aan de 

uitvoering van de basistaken. In tabel 5 is het programma voor de collectieve taken die zijn 

opgenomen in de begroting verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Het totale aantal uren (2.150 uur) 

komt overeen met de begroting.  

 

Boa-coördinatie 

De boa-coördinator is voor een periode van drie jaar bij de FUMO ondergebracht (2020 t/m 2022). In 

het najaar van 2022 wordt de functionele Boa-structuur, waaronder de boa-coördinator, geëvalueerd. 

De bevindingen uit de evaluatie zullen worden betrokken bij een besluit over de voortzetting van de 

boa-coördinatie, al dan niet in aangepaste vorm. In het eindconcept ‘Functionele boa-structuur Fryslan 

(okt. 2021)’ is evenwel een voorschot genomen op de evaluatie en aangegeven dat verwacht wordt 

dat structureel ca. 0,5 fte aan boa-coördinatie (na 2022) noodzakelijk zal zijn om de Friese Domein II 

milieuboa's efficiënt in te blijven zetten en te bewaken dat de LHS Fryslânbreed en uniform wordt 

ingezet. Het betreft hier in beginsel de uitvoering van een collectieve taak. In de begroting zijn hier 

apart uren (plusuren zijnde geen basistaak) voor opgenomen en daarom maakt deze taak geen 

onderdeel uit van dit programma collectieve taken. 

 

Tabel 5: Uitwerking collectieve taken 2022 en urenraming 

Activiteit Uren Toelichting  

Majeure vraagstukken, 

ontwikkelingen, 

innovatie en 

modernisering VTH24 

 

Deelname aan 

(landelijke en 

regionale) overleggen  

 350 Bijdrage leveren aan majeure vraagstukken, ontwikkelingen, 

innovatie en modernisering VTH. Deelname aan landelijk en 

regionaal netwerk draagt bij aan kennisontwikkeling, uniforme 

implementatie nieuwe wetgeving en uniforme aanpak van VTH-

vraagstukken in Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om:  

• Vakberaad ODNL en daaronder hangende werkgroepen. 

Deelname t.b.v. advisering deelnemers over 

‘grensoverstijgende’ vraagstukken, zoals energie en 

circulariteit, ZZS. 

• Landelijk overleg informatiegestuurd handhaven 

• Landelijk overleg VTH Energie25 

• Fries VTH overleg: advisering FUMO-gerelateerde 

onderwerpen en werkgroepen die hieruit voortkomen  

• Landelijke overleggen bodem  

• Landelijke werkgroep LRSO (redactie 

vergunningvoorschriften).  

Kennisuitwisseling en 

kennisoverdracht 

200 Organiseren van zo’n 4 kennisbijeenkomsten per jaar door FUMO. 

Doel: actief informeren deelnemers over nieuwe wetgeving, 

landelijke ontwikkelingen waaronder: 

• jaarlijkse juristendag 

• jaarlijkse Actiedag LHS  

 

24 Modernisering VTH: Eén van de speerpunten van Omgevingsdienst NL is modernisering VTH, daarbij gaat het om:  

1 Datagebruik en analyse, 2 verbreding instrumentarium, waaronder gedragsbeïnvloeding, 3 Effectmeting, outcome, 4 

Vergunningverlening, 5 Technische instrumenten, 6 Overige actuele thema’s (energie , CE, ZZS). Het Vakoverleg heeft de 

opdracht om hier vorm aan te geven. 
25 De EED-taak ligt sinds 1 juli 2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wel is er nu een landelijk overleg 
VTH Energie. 
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Activiteit Uren Toelichting  

• inhoudelijke onderwerpen (bijvoorbeeld geluid, bodem, 

externe veiligheid). 

Netwerkdag Handhaving wordt door provincie betaald. 

Actualiseringsplicht 150 Onder de Omgevingswet is het verplicht te beschikken over een 

plan van aanpak hoe invulling wordt gegeven aan de 

actualiseringsplicht Vergunningverlening. Deze uren zijn bedoeld 

voor het opstellen van dit plan van aanpak. 

PFAS, ontwikkelingen 

en handelingskaders 

50 Binnen het Tijdelijk handelingskader PFAS worden de 

ontwikkelingen rond PFAS bijgehouden en worden de deelnemers 

actief geïnformeerd over de gevolgen daarvan.  In het voorjaar van 

2021 wordt het definitieve handelingskader PFAS verwacht en ook 

dan worden de deelnemers actief geïnformeerd over wat dit 

betekent. Met het actief informeren wordt ook een richting 

aangegeven, zodat deelnemers een zo uniform mogelijke keuze 

kunnen maken.  

Project Bruidsschat 

Omgevingswet 

100 Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk 

naar de gemeenten en waterschappen. Met het Invoeringsbesluit 

wordt geregeld dat deze regels, ook wel ‘Bruidsschat’ genoemd, 

automatisch in het Omgevingsplan of Waterschapsverordening 

terecht komen. Decentralisatie van deze regels vereist 

gemeentelijke voorbereiding. Een gezamenlijke aanpak hiervan, 

daar waar relevant, is efficiënt en helpt om waar het kan tot 

eenduidige regelgeving te komen. Aanpak vindt plaats conform het 

Projectplan Bruidsschat Omgevingswet (onderdeel van De Friese 

Aanpak). De resultaten zijn voor alle Friese gemeenten relevant. In 

2022 staan ‘externe veiligheid’ en ‘algemene regels’ nog op de 

agenda.  

Beheer en aanpassing  

risicomodel behorende 

bij VTH-beleid Fryslân 

aan Omgevingswet en  

150 Het risicomodel behorende bij het VTH-beleid Fryslân voor de 

basistaken moet beheerd worden: 

- bijhouden en analyseren 

- uitvoeren nulmetingen t.b.v. monitoring over doelen VTH-

beleid 

- aanpassing risicoanalyse aan Omgevingswet 

Digitale checklisten 50 Beheer van de digitale checklisten 

- bijhouden/wijzigingen doorvoeren/controleren 

- aanpassing digitale checklisten aan Omgevingswet 

Deelname aan 

werkgroepen 

Omgevingswet 

geïnitieerd vanuit het 

VTH Management 

deelnemers 

800 De werkgroep VTH Omgevingswet is verantwoordelijk voor de 

inhoudelijke lijn voor de implementatie van de Omgevingswet en 

richt zich op de VNG eisen: 12, 21, 24 (deels) en 25. Dit betreft: 

- Gemeenten hebben toezicht en handhaving afgestemd op de 

bedoelingen en eisen van de Omgevingswet, in samenwerking 

met uitvoeringsorganisaties en andere bevoegd gezagen; 

- Gemeenten hebben afspraken gemaakt over de overdracht 

van bodemtaken, de regels en de bijbehorende middelen 

vanuit de provincie en is in staat om de overgedragen taken uit 

te (laten) voeren;  

- Gemeenten hebben haar legesmodel, de mandaatregelingen 

en de procedureverordening planschade aangepast op de 

situatie;  

- Gemeenten hebben de financiële arrangementen met haar 

uitvoeringsdiensten herzien. 
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Activiteit Uren Toelichting  

Uiteraard gelden genoemde eisen ook voor de milieubelastende 

activiteiten waarvoor de Provincie bevoegd gezag is of wordt. 

De uitwerking vindt plaats in werkgroepen waar de FUMO in 

participeert. De benodigde uren hiervoor zijn in beginsel geschat op 

800 uur. 

Aanpak Centrale 

voorziening 

geluidgegevens 

(Cvgg) / Basis Geluid 

Emissies (BGE), 

Omgevingswet  

50 Op 23 november 2020 is een kennissessie georganiseerd door de 

FUMO over de verplichtingen rond het in kaart brengen van de 

Basis Geluid Emissies (BGE)26 in de Omgevingswet en de Centrale 

voorziening geluidgegevens27 (onderdeel van het DSO). 

FUMO rond in het eerste kwartaal 2022 het projectplan af hoe één 

en ander aangepakt kan worden ter ondersteuning van de 

deelnemers.  

Programmavorming en 

-monitoring m.b.v. 

data- en 

informatiesturing. 

150 Deze uren zijn bedoeld voor het opstellen van het jaarprogramma 

VTH Fryslân basistaken en monitoring. 

  

Milieualarmnummer 100 Algemene piket werkzaamheden zoals registraties bijhouden, 

overleggen, coördinatie piket, bijwerken instructies, bedrijfsmemo’s 

en roosters (ureninschatting o.b.v. ervaringen).  

De bereikbaarheidsvergoeding (consignatie) is verwerkt in 

loonkosten piketmedewerkers.  Callcenter wordt betaald door 

provincie.  

Totaal 2.150  

 

8. Monitoring, voortgang en evaluatie 
 

In het Bor zijn de kwaliteitseisen opgenomen waaraan een professioneel handhavingsproces op 

beleids- en uitvoerend niveau moet voldoen. Hierin staan ook regels beschreven over de methodiek 

die het bestuursorgaan moet hanteren aan de hand waarvan monitoring en evaluatie kunnen 

plaatsvinden. 

 

Registratie en monitoring 

Om verantwoording te kunnen afleggen over de inspanningen en resultaten zijn verschillende 

gegevens nodig. Een goede registratie van de activiteiten is dan ook erg belangrijk. Deze gegevens 

moeten periodiek opvraagbaar zijn voor zowel managementdoeleinden (voortgang van de uitvoering) 

als voor periodieke verantwoording naar de deelnemers. Ten tijde van het opstellen van dit 

jaarprogramma wordt hard gewerkt aan de huidige systemen die worden gebruikt om de benodigde 

basisinformatie met ingang van 2022 naar voren te kunnen halen. De verbeterslag hierin maakt 

onderdeel uit van FUMO 2.0. Dit betekent dat 2022 gebruikt wordt voor het bepalen van de nulmeting 

die noodzakelijk is in het kader van verschillende doelstellingen uit het VTH-beleid Fryslân. In 

 

26 Basisgeluidemissies (BGE’s) en Omgevingswet. Binnen de Omgevingswet moeten gemeenten de geluidemissie van wegen 
in de gaten houden. Om te bepalen of de geluidsemissie stijgt, moet eerst de basisgeluidemissie vastgesteld worden (BGE). In 
2023 moeten de BGE’s van gemeentewegen met 4500 of meer motorvoertuigen per etmaal beschikbaar zijn. Voor minder 
drukke wegen (vanaf 1000 motorvoertuigen per etmaal) moeten de gegevens in 2027 beschikbaar zijn. Het verzamelen van al 
deze gegevens kost tijd en vergt een investering. Het is verstandig om deze gegevens zo te verzamelen dat ze gemakkelijk te 
gebruiken zijn voor omgevingsvisie, omgevingsplannen en ruimtelijke plannen. 

27 De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) wordt het digitale systeem voor het uitwisselen van geluidgegevens. Het 
rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden verplicht geluidgegevens via deze voorziening te delen. De voorziening 
zorgt er straks voor dat deze gegevens eenvoudig vindbaar, inzichtelijk en beschikbaar zijn. 
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navolging op 2021 blijven wij in 2022 werken aan het verbeteren van onze informatiepositie. Dit doen 

wij onder meer door extra inzet te plegen op het actualiseren (inclusief aanvullen met relevante 

gegevens over bijvoorbeeld activiteiten) van het inrichtingenbestand.  

 

Bij de registratie van werkzaamheden wordt met name gebruik gemaakt van het zaaksysteem van 

Stadsbeheer (LEEF). Zowel de vergunningverleners als de toezichthouders registreren hierin. De 

vergunningprocedure wordt hierin in zijn geheel doorlopen, compleet met alle documenten. Daarnaast 

maken de toezichthouders zoveel mogelijk gebruik van digitale checklisten. 

 

Voor het uitwisselen van gegevens tussen de deelnemers en de FUMO over bedrijven/activiteiten 

wordt de Portal gebruikt. Het is nog steeds lastig om betrouwbare gegevens hieruit te verkrijgen. Dit 

blijft een aandachtspunt voor beide partijen.  

 

De Boa’s verwerken de gegevens van de uitgeschreven strafbeschikkingen in de transactiemodule 

van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB verstrekt jaarlijks een overzicht van de 

strafbeschikkingen en processen verbaal die door de Boa’s zijn uitgevaardigd.  

 

Evaluatie 

Vanuit het MT wordt de voortgang op de gehele uitvoering van het jaarprogramma gestuurd.  

Maandelijks worden (uren)rapportages opgesteld, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. In de 

kwartaalrapportages zal de voortgang van het jaarprogramma op individueel deelnemer niveau 

worden opgenomen. Tussentijds wordt waar nodig met de deelnemers overlegd waar en hoe 

bijstelling nodig is. Door middel van een (beknopte) halfjaarrapportage worden de deelnemers op de 

hoogte gesteld van de (inhoudelijke) voortgang van het jaarprogramma. 

 

In het voorjaar volgt een (beknopt) jaarverslag waarin de FUMO verantwoording aflegt aan het bestuur 

van de FUMO en de deelnemers over de uitvoering van de VTH-taken. In dit verslag wordt 

gerapporteerd over de in het jaarprogramma geplande en werkelijk uitgevoerde activiteiten. Ook wordt 

in dit verslag het gehanteerde beleid geëvalueerd, waarbij met name beoordeeld wordt in hoeverre de 

uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen. Hiermee wordt 

de beleidscyclus van de BIG-8 gesloten. Daarnaast wordt het jaarverslag ter informatie aan de 

externe partners gestuurd. Het jaarverslag wordt tevens naar de provincie Fryslân gestuurd in het 

kader van het Interbestuurlijke Toezicht. 

 

9. Afstemming en samenwerking 
 

De FUMO werkt in het veld samen met andere VTH-partners. De intensiteit van samenwerking en de 

mate waarin de samenwerking structureel is ingericht verschilt. De navolgende tabel geeft de 

samenwerkingspartners weer en geeft waar mogelijk inzicht in de samenwerkingsafspraken. 
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Tabel 6: Samenwerkingsdeelnemers/-partners 

Partij Samenwerking 

Friese gemeenten Afstemming, integraal optreden, 

accountmanagement, klankbordgroep, etc. 

Wetterskip Fryslân Afstemming, integraal optreden, 

accountmanagement 

Provincie Fryslân  Afstemming, integraal optreden, 

accountmanagement, klankbordgroep, etc. 

Functioneel Parket/Openbaar Ministerie/ 

Politie 

Overleg in het kader van strafrecht (wettelijk), 

afstemming boa-coördinatie, afstemming 

toepassing LHS, samenwerking in complexe 

(keten-)strafzaken, natuurtoezicht. 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) Transportcontroles, ketentoezicht 

Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit 

(NVWA) 

Ketentoezicht, integraal toezicht 

Veiligheidsregio Fryslân  Incidenteel afstemmingsoverleg 

Recreatieschap Marrekrite Afstemming, integraal optreden 

Natuur- en terreinbeheerders zoals 

Natuurmonumenten, het Fryske Gea en 

Staatsbosbeheer 

Afstemming, integraal optreden 

Brancheorganisaties Afstemming, klankbord 

Andere omgevingsdiensten Over en weer delen van kennis en ervaring 
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Bijlage 1. Begrippenlijst 
 

Begrip Uitleg 

Friese gemeenten Afstemming, integraal optreden, accountmanagement, klankbordgroep, etc. 

AB Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling FUMO 

Basistaken  De taken bedoeld in artikel 5.3, lid 4, Wabo, juncto artikel  7.1 en bijlagen IV 

van het Besluit omgevingsrecht (Bor), of, na inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, de met die bepalingen corresponderende artikelen uit die 

wet (18.22 Omgevingswet jo 13.12 Omgevingsbesluit). Tot de basistaken 

behoren ook de daarmee samenhangende, adviserende en 

ondersteunende werkzaamheden 

Besluit activiteiten 

leefomgeving (Bal) 

Eén van de amvb’s in het nieuwe omgevingsstelsel waar ook de 

Omgevingswet onder valt. Het Bal vervangt het Besluit omgevingsrecht. 

 

BAT / BBT Best Available Techniques / Best Beschikbare Technieken 

BGE Basisgeluidemissie 

Boa Buitengewoon opsporingsambtenaar 

Bor Besluit omgevingsrecht 

BREF-document  BREF = BAT Reference Document, dit is een uitwerking van de IPPC-

richtlijn van de Europese Unie. In dit document staat beschreven wat de 

meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen.  

Brzo Besluit Risico’s Zware Ongevallen 

BRS Boaregistratiesysteem 

CJIB Centraal Justitieel Incassobureau  

Collectieve taken Niet aan een individuele deelnemer toe te rekenen andere taken dan 

bedoeld onder basistaak en plustaak die FUMO uitvoert in opdracht en ten 

behoeve van het collectief van de gezamenlijke deelnemers, waaronder in 

elk geval het in stand houden van een milieualarmnummer, zoals jaarlijks in 

de begroting beschreven. 

CVGG De Centrale Voorziening Geluidgegevens 

DCMR Milieudienst Rijnmond 

DB Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

EED Europese Energie-Efficiency Richtlijn 

Fbup Fryslân-breed uitvoeringsprogramma 

ILenT Inspectie Leefomgeving en Transport 

Incidentele taken Andere taken dan bedoeld onder basistaak en plustaak, die op grond van 

een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst met een deelnemer 

incidenteel door FUMO worden uitgevoerd.  

Indirect 

productieve uren 

De uren ten behoeve van werkbesprekingen, personeelsaangelegenheden, 

HR gesprekken en opleiding/cursus. 

IPPC De IPPC-richtlijn of richtlijn 1996/61/EC staat voor Integrated Pollution 

Prevention and Control, d.w.z. geïntegreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging.  

LAP Landelijk Afvalbeheer Plan 

LHS Landelijke Handhaving Strategie 

LRSO Landelijke Redactie Standaardvoorschriften Omgevingsvergunning 

e-MjV Elektronische milieujaarverslagen 

NVWA Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit 
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Begrip Uitleg 

PCB’s PolyChloorBifenylen zijn schadelijke stoffen, die moeilijk afbreekbaar zijn 

en daardoor heel lang in het milieu aanwezig blijven 

PFA’s Per- en PolyFluorAlkylStoffen 

Plustaak 

(aanvullend 

takenpakket 

(facultatief)) 

Andere taken op het terrein van de overheidszorg voor de fysieke 

leefomgeving, dan zijn opgenomen in het basistakenpakket, voor zover die 

op grond van een daartoe strekkend besluit van een deelnemer aan FUMO 

zijn opgedragen, waaronder begrepen uitvoerende, voorbereidende, 

adviserende en andere ondersteunende werkzaamheden, de uitvoering van 

de Wob, adviseren en ontwikkelen van strategische en operationele 

vraagstukken ten aanzien van bestuurlijke aangelegenheden die verband 

houden met de aan FUMO opgedragen taken en het voeren van en 

adviseren over bestuurs- en civielrechtelijke procedures daarover 

Productie uren De uren die de medewerkers van de FUMO maken voor de deelnemers in 

het primaire proces zoals het behandelen van vergunningaanvragen, het 

afhandelen van meldingen en het uitvoeren van toezicht. Vaak worden 

deze uren verward met productieve uren, dit is niet terecht.  

Productieve uren De uren van medewerkers waar budget tegenover staat. Dit zijn dus niet 

alleen de productie uren, maar ook bijvoorbeeld de inzet op de uitvoering 

van de collectieve taken en de voorbereidingen op de Omgevingswet. 

Risicomodel  Dit is een overzicht van alle basistaak-inrichtingen met een inschatting van 

risico’s per branche , activiteit e.d. Het  Risicomodel is een belangrijke 

basis en hulpmiddel om het risico-gestuurde werken te vertalen in planning 

en voorgenomen activiteiten. 

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Wpg Wet politiegegevens  
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Bijlage 2. Lokale programma’s per deelnemer
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Achtkarspelen 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 1 1 

IPPC, prio matig 6 5 

IPPC, prio laag 8 4 

Niet IPPC, prio hoog 21 11 

Niet IPPC, prio matig 20 6 

Niet IPPC, prio laag 88 7 

Totaal  144 34 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Achtkarspelen. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien 

uit het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen maken ook 

onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening 

gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO voor eventuele 

afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 

 

 

 

 

 

Lokaal 
jaarprogramma 
VTH Fryslân 
2022 
basistaken 

 

 

 

Specif icat ie  

Geen bijzonderheden 
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….  

Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 2 56 

Oprichtings-/revisievergunningen 2 235 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 4 172 

Behandelen milieuneutrale wijziging 1 36 

Actualisatietoetsen 1 36 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 4 `48 

Maatwerkvoorschriften 2 48 

MER-beoordelingen 2 64 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht lokaal programma  494 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  240 

Handhaving  187 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  71 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 80 120 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 50 

Af te handelen meldingen Bbk 90 225 

Toezicht meldingen Bbk 30% 162 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Ameland 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog - - 

IPPC, prio matig - - 

IPPC, prio laag - - 

Niet IPPC, prio hoog 2 1 

Niet IPPC, prio matig 7 2 

Niet IPPC, prio laag 13 1 

Totaal  22 4 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Ameland. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien uit 

het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen maken ook onderdeel 

uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening gehouden 

met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 voor eventuele 

afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 

 

 

 

 

 

Lokaal 
jaarprogramma 
VTH Fryslân 
2022 
basistaken 

 

 

 

Specif icat ie  

Geen bijzonderheden 
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….  

Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 1 16 

Oprichtings-/revisievergunningen - - 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 1 36 

Behandelen milieuneutrale wijziging - - 

Actualisatietoetsen 1 36 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 5 `40 

Maatwerkvoorschriften - - 

MER-beoordelingen 2 64 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  47 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  30 

Handhaving  27 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  7 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 5 7,5 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 3,13 

Af te handelen meldingen Bbk 12 30 

Toezicht meldingen Bbk 30% 21,6 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Dantumadiel 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog - - 

IPPC, prio matig - - 

IPPC, prio laag 2 - 

Niet IPPC, prio hoog 15 6 

Niet IPPC, prio matig 23 7 

Niet IPPC, prio laag 53 5 

Totaal  93 18 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Dantumadiel. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien 

uit het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen maken ook 

onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening 

gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 

 

 

 

 

Lokaal 
jaarprogramma 
VTH Fryslân 
2022 
basistaken 

 

 

 

Specif icat ie  

Geen bijzonderheden 
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….  

Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 3 72 

Oprichtings-/revisievergunningen - - 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 2 72 

Behandelen milieuneutrale wijziging 1 36 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 6 `64 

Maatwerkvoorschriften - - 

MER-beoordelingen 1 32 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  216 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  129 

Handhaving  102 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  31 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 96 144 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 60 

Af te handelen meldingen Bbk 85 212,5 

Toezicht meldingen Bbk 30% 153 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

De Fryske Marren 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog - - 

IPPC, prio matig 1 - 

IPPC, prio laag 3 2 

Niet IPPC, prio hoog 15 2 

Niet IPPC, prio matig 83 19 

Niet IPPC, prio laag 221 35 

Totaal  323 58 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor De Fryske Marren. Ook de hercontroles (ook die 

voortvloeien uit het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen 

maken ook onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht 

rekening gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 

voor eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 

 

 

 

 

 

Lokaal 
jaarprogramma 
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2022 
basistaken 

 

 

 

Specif icat ie  

Geen bijzonderheden 
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….  

Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 8 176 

Oprichtings-/revisievergunningen 3 300 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 9 352 

Behandelen milieuneutrale wijziging 3 108 

Actualisatietoetsen 2 72 

Goedkeuringsbesluiten 1 36 

Meldingen eenvoudig/complex 29 264 

Maatwerkvoorschriften 5 120 

MER-beoordelingen 5 160 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  750 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  454 

Handhaving  354 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  107 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 155 232,5 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 96,88 

Af te handelen meldingen Bbk 176 440 

Toezicht meldingen Bbk 30% 316,8 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 



 

Pagina 38 van 69 

 

 

 

 

  

Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Harlingen 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

 

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 1 - 

IPPC, prio matig 1 1 

IPPC, prio laag 1 - 

Niet IPPC, prio hoog 5 2 

Niet IPPC, prio matig 24 3 

Niet IPPC, prio laag 84 14 

Totaal  116 20 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Harlingen. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien uit 

het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen maken ook onderdeel 

uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening gehouden 

met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 voor eventuele 

afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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….  

Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 6 120 

Oprichtings-/revisievergunningen 2 200 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 3 108 

Behandelen milieuneutrale wijziging 1 36 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 10 112 

Maatwerkvoorschriften 1 24 

MER-beoordelingen 1 32 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  326 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  174 

Handhaving  165 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  47 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 29 43,5 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 18,13 

Af te handelen meldingen Bbk 39 97,5 

Toezicht meldingen Bbk 30% 70,2 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Heerenveen 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog - - 

IPPC, prio matig - - 

IPPC, prio laag 7 7 

Niet IPPC, prio hoog 11 6 

Niet IPPC, prio matig 49 5 

Niet IPPC, prio laag 115 15 

Totaal  182 33 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Heerenveen. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien 

uit het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen maken ook 

onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening 

gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 11 200 

Oprichtings-/revisievergunningen 2 200 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 7 296 

Behandelen milieuneutrale wijziging 2 72 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 10 112 

Maatwerkvoorschriften 1 24 

MER-beoordelingen 3 96 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  494 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  275 

Handhaving  247 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  70 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 200 300 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 125 

Af te handelen meldingen Bbk 153 382,5 

Toezicht meldingen Bbk 30% 275,4 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Leeuwarden 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog - - 

IPPC, prio matig - - 

IPPC, prio laag 5 2 

Niet IPPC, prio hoog 31 11 

Niet IPPC, prio matig 59 12 

Niet IPPC, prio laag 142 24 

Totaal  237 49 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Leeuwarden. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien 

uit het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen maken ook 

onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening 

gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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FUMO voert ook het 

toezicht Wbb uit voor 

Leeuwarden. 



 

Pagina 43 van 69 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….  

Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 14 344 

Oprichtings-/revisievergunningen 3 335 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 6 230 

Behandelen milieuneutrale wijziging 5 208 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 12 136 

Maatwerkvoorschriften 3 72 

MER-beoordelingen 4 128 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  699 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  377 

Handhaving  380 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  100 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 320 480 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 200 

Af te handelen meldingen Bbk 296 740 

Toezicht meldingen Bbk 30% 532,8 

Toezicht Wbb  1.206 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Noardeast Fryslân 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 1 2 

IPPC, prio matig 1 1 

IPPC, prio laag 11 5 

Niet IPPC, prio hoog 52 25 

Niet IPPC, prio matig 62 13 

Niet IPPC, prio laag 335 40 

Totaal  462 86 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Noardeast Fryslân. Ook de hercontroles (ook die 

voortvloeien uit het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen 

maken ook onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht 

rekening gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 

voor eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 14 320 

Oprichtings-/revisievergunningen 1 100 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 10 402 

Behandelen milieuneutrale wijziging 3 108 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 26 288 

Maatwerkvoorschriften 1 24 

MER-beoordelingen 6 192 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  1.082 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  651 

Handhaving  421 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  155 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 254 381 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 158,75 

Af te handelen meldingen Bbk 237 592,5 

Toezicht meldingen Bbk 30% 426,6 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Ooststellingwerf 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog - - 

IPPC, prio matig 1 1 

IPPC, prio laag 10 8 

Niet IPPC, prio hoog 8 7 

Niet IPPC, prio matig 19 3 

Niet IPPC, prio laag 118 17 

Totaal  156 36 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Ooststellingwerf. Ook de hercontroles (ook die 

voortvloeien uit het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen 

maken ook onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht 

rekening gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 

voor eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 5 104 

Oprichtings-/revisievergunningen 4 435 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 7 266 

Behandelen milieuneutrale wijziging 3 108 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 14 152 

Maatwerkvoorschriften 2 48 

MER-beoordelingen 5 160 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  548 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  261 

Handhaving  243 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  78 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 144 216 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 90 

Af te handelen meldingen Bbk 40 100 

Toezicht meldingen Bbk 30% 72 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Opsterland 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog - - 

IPPC, prio matig - - 

IPPC, prio laag 6 2 

Niet IPPC, prio hoog 16 7 

Niet IPPC, prio matig 21 5 

Niet IPPC, prio laag 82 15 

Totaal  125 29 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Opsterland. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien uit 

het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen maken ook onderdeel 

uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening gehouden 

met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 voor eventuele 

afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 6 120 

Oprichtings-/revisievergunningen 2 200 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 1 36 

Behandelen milieuneutrale wijziging 3 122 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 9 98 

Maatwerkvoorschriften 1 24 

MER-beoordelingen 2 64 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  381 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  204 

Handhaving  160 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  54 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 155 232,5 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 96,88 

Af te handelen meldingen Bbk 50 125 

Toezicht meldingen Bbk 30% 90 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Schiermonnikoog 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 0 0 

IPPC, prio matig 0 0 

IPPC, prio laag 0 0 

Niet IPPC, prio hoog 2  

Niet IPPC, prio matig 1 0 

Niet IPPC, prio laag 10 2 

Totaal  13 2 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Schiermonnikoog. Ook de hercontroles (ook die 

voortvloeien uit het regionale programma) en klachten/ meldingen ongewone voorvallen 

maken ook onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht 

rekening gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 

voor eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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….  

Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel - - 

Oprichtings-/revisievergunningen - - 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen - - 

Behandelen milieuneutrale wijziging - - 

Actualisatietoetsen 1 36 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 2 16 

Maatwerkvoorschriften - - 

MER-beoordelingen - - 

Projecten - - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  18 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  13 

Handhaving  14 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  3 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 15 22,5 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 9,38 

Af te handelen meldingen Bbk 5 12,5 

Toezicht meldingen Bbk 30% 9 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Smallingerland 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 0 0 

IPPC, prio matig 0 0 

IPPC, prio laag 3 1 

Niet IPPC, prio hoog 10 4 

Niet IPPC, prio matig 41 4 

Niet IPPC, prio laag 121 21 

Totaal  175 30 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Smallingerland. Ook de hercontroles (ook die 

voortvloeien uit het regionale programma) en klachten/meldingen ongewone voorvallen maken 

ook onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht 

rekening gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 

voor eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 9 192 

Oprichtings-/revisievergunningen 1 100 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 5 194 

Behandelen milieuneutrale wijziging 3 108 

Actualisatietoetsen 1 36 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 23 264 

Maatwerkvoorschriften 3 72 

MER-beoordelingen 3 96 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  410 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  245 

Handhaving  232 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  59 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 240 360 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 150 

Af te handelen meldingen Bbk 81 202,5 

Toezicht meldingen Bbk 30% 145,8 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Súdwest-Fryslân 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

 

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 2 2 

IPPC, prio matig 6 2 

IPPC, prio laag 8 3 

Niet IPPC, prio hoog 102 44 

Niet IPPC, prio matig 296 48 

Niet IPPC, prio laag 380 31 

Totaal  794 130 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Smallingerland. Ook de hercontroles (ook die 

voortvloeien uit het regionale programma) en klachten/meldingen ongewone voorvallen maken 

ook onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht 

rekening gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 

voor eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 

 

 

 

 

Lokaal 
jaarprogramma 
VTH Fryslân 
2022 
basistaken 

 

 

 

Specif icat ie  

Geen bijzonderheden 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 31 1.144 

Oprichtings-/revisievergunningen 5 535 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 9 338 

Behandelen milieuneutrale wijziging 9 338 

Actualisatietoetsen 5 180 

Goedkeuringsbesluiten 2 72 

Meldingen eenvoudig/complex 72 704 

Maatwerkvoorschriften 1 24 

MER-beoordelingen 8 256 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  1.693 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  1.069 

Handhaving  732 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  242 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 360 540 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 225 

Af te handelen meldingen Bbk 259 647,5 

Toezicht meldingen Bbk 30% 466,20 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Terschelling 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 0 0 

IPPC, prio matig 0 0 

IPPC, prio laag 0 0 

Niet IPPC, prio hoog 2 1 

Niet IPPC, prio matig 11 4 

Niet IPPC, prio laag 18 4 

Totaal  31 9 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Terschelling. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien 

uit het regionale programma) en klachten/meldingen ongewone voorvallen maken ook 

onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening 

gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 

 

 

 

 

Lokaal 
jaarprogramma 
VTH Fryslân 
2022 
basistaken 

 

 

 

Specif icat ie  

Geen bijzonderheden 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 1 16 

Oprichtings-/revisievergunningen - - 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 1 36 

Behandelen milieuneutrale wijziging - - 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 2 16 

Maatwerkvoorschriften - - 

MER-beoordelingen - - 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  120 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  67 

Handhaving  47 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  17 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 56 84 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 35 

Af te handelen meldingen Bbk 12 30 

Toezicht meldingen Bbk 30% 21,6 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Tytsjerksteradiel 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 0 0 

IPPC, prio matig 1 1 

IPPC, prio laag 3 1 

Niet IPPC, prio hoog 17 8 

Niet IPPC, prio matig 27 6 

Niet IPPC, prio laag 66 8 

Totaal  114 24 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Tytsjerksteradiel. Ook de hercontroles (ook die 

voortvloeien uit het regionale programma) en klachten/meldingen ongewone voorvallen maken 

ook onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht 

rekening gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 

voor eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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jaarprogramma 
VTH Fryslân 
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Geen bijzonderheden 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 2 56 

Oprichtings-/revisievergunningen 3 335 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 2 86 

Behandelen milieuneutrale wijziging 1 36 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 3 32 

Maatwerkvoorschriften 1 24 

MER-beoordelingen 2 64 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  311 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  173 

Handhaving  166 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  44 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 119 178,5 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 74,38 

Af te handelen meldingen Bbk 129 322,5 

Toezicht meldingen Bbk 30% 232,2 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Vlieland 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 0 0 

IPPC, prio matig 0 0 

IPPC, prio laag 0 0 

Niet IPPC, prio hoog 0 0 

Niet IPPC, prio matig 6 0 

Niet IPPC, prio laag 5 3 

Totaal  11 3 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Vlieland. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien uit 

het regionale programma) en klachten/meldingen ongewone voorvallen maken ook onderdeel 

uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening gehouden 

met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 voor eventuele 

afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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Geen bijzonderheden 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 1 16 

Oprichtings-/revisievergunningen - - 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 1 36 

Behandelen milieuneutrale wijziging - - 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 2 16 

Maatwerkvoorschriften - - 

MER-beoordelingen 1 32 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  27 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  16 

Handhaving  18 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  4 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 7 10,5 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 4,38 

Af te handelen meldingen Bbk 4 10 

Toezicht meldingen Bbk 30% 7,2 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Waadhoeke 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 1 2 

IPPC, prio matig 2 2 

IPPC, prio laag 10 7 

Niet IPPC, prio hoog 11 3 

Niet IPPC, prio matig 82 18 

Niet IPPC, prio laag 332 48 

Totaal  438 80 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Waadhoeke. Ook de hercontroles (ook die voortvloeien 

uit het regionale programma) en klachten/meldingen ongewone voorvallen maken ook 

onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht rekening 

gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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Geen bijzonderheden 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 11 224 

Oprichtings-/revisievergunningen 2 235 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 6 230 

Behandelen milieuneutrale wijziging 2 72 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten - - 

Meldingen eenvoudig/complex 23 208 

Maatwerkvoorschriften 3 72 

MER-beoordelingen 5 160 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  1.049 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  646 

Handhaving  380 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  150 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 235 352,5 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 146,88 

Af te handelen meldingen Bbk 192 480 

Toezicht meldingen Bbk 30% 345,6 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Weststellingwerf 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 15% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 0 0 

IPPC, prio matig 3 3 

IPPC, prio laag 3 2 

Niet IPPC, prio hoog 22 11 

Niet IPPC, prio matig 33 7 

Niet IPPC, prio laag 81 8 

Totaal  142 31 

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor Weststellingwerf. Ook de hercontroles (ook die 

voortvloeien uit het regionale programma) en klachten/meldingen ongewone voorvallen maken 

ook onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht 

rekening gehouden met 15% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 

voor eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen meldingen sloop-asbest en Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het toezicht 

daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Vooroverleg met/zonder omgevingstafel 5 104 

Oprichtings-/revisievergunningen 4 435 

Veranderingsvergunning/ambtshalve wijzigingen 5 194 

Behandelen milieuneutrale wijziging 3 108 

Actualisatietoetsen - - 

Goedkeuringsbesluiten -- - 

Meldingen eenvoudig/complex 8 72 

Maatwerkvoorschriften - - 

MER-beoordelingen 6 192 

Projecten  - 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht  440 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  230 

Handhaving  207 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  63 

Af te handelen meldingen sloop-asbest 96 144 

Toezicht meldingen sloop-asbest  25% 60 

Af te handelen meldingen Bbk 68 170 

Toezicht meldingen Bbk 30% 122,4 

 

Dit leidt tot de volgende planning voor 2022 
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Oplossingen voor de 
informatietechnologie 

Provincie Fryslân 
 

Reguleringstaken 

De werkzaamheden bij vergunningverlening bestaan vooral uit: 

- Behandelen van ingekomen aanvragen (vooroverleg, vergunningen, meldingen en 

rapportages); 

- (Programmatisch) actualiseren, waaronder het toetsen van de actualiteit van 

vergunningen en eventuele actualisatie van vergunningen van een deel van het 

inrichtingenbestand. 

 

De uren reguleringstaken zijn gebaseerd op de begroting FUMO 2022. Hierin is ook rekening 

gehouden met: 25% maatwerk, 10% onvoorzien en voorlichting. Zie DVO-bijlage 2022 voor 

eventuele afwijkingen hierin. 

  

Toezicht en Handhaving 

Aantal controles o.b.v. geactualiseerde risicomodel per 1 oktober 2021: 

 

Categorie       Aantal inrichtingen Planning controles 

lokaal programma 

IPPC, prio hoog 14  

IPPC, prio matig 25  

IPPC, prio laag 13  

Niet IPPC, prio hoog 2  

Niet IPPC, prio matig 3  

Niet IPPC, prio laag 2  

Totaal  59  

 

Het toezicht op de inrichtingen die vallen onder de categorie: afval, intensieve veehouderij, 

tankstations met en zonder LPG, vuurwerk en e-MjV controle, worden uitgevoerd via de 

regionale branche-aanpak. De overige controles worden uitgevoerd in het lokale programma 

overeenkomstig het risicomodel voor provincie Fryslân. Ook de hercontroles (ook die 

voortvloeien uit het regionale programma) en klachten/meldingen ongewone voorvallen maken 

ook onderdeel uit van het lokale programma. Naast reguliere controles is voor toezicht 

rekening gehouden met 25% maatwerk en voorlichting. Ook hier geldt zie DVO-bijlage 2022 

voor eventuele afwijkingen hierin. 

 

Aantal af te handelen vergunningen en meldingen niet inrichtinggebonden taken en het 

toezicht daarop vindt plaats overeenkomstig de uitgangspunten uit de begroting. 

 

 

 

 

Lokaal 
jaarprogramma 
VTH Fryslân 
2022 
basistaken 

 

 

 

Specif icat ie  

Dit programma is voor 

de provincie op 

hoofdlijnen. De 

uitwerking hiervan vindt 

plaats in het 

jaarprogramma van de 

Provincie zelf. 
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Omschrijving Aantal 

gepland 

2022 

Uren 

gepland 

2022 

 

Regulering Vergunningverlening 

  

Uren reguleringstaken  8.638 

Onvoorzien  300 

Algemene vragen  150 

Maatwerk  2.730 

Projecten  2.000 

 

Toezicht en Handhaving 

  

Regulier toezicht (inrichting gebonden)  2.784 

Hercontroles (60% niet IPPC, 40% IPPC))  557 

Klachten en meldingen ongewone voorvallen (10%)  278 

Maatwerk  2.000 

Onvoorzien  1.708 

Niet inrichting gebonden basistaken (Wbb, 

Vuurwerk) 

 5.500 

 

Zie jaarprogramma provincie Fryslân voor een nadere uitwerking. 
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Bijlage 3. Doorwerking VTH-beleid Fryslân  
 

In het VTH-beleid Fryslân voor de basistaken (2020) zijn meerjarige doelen met betrekking tot de 

fysieke leefomgeving vastgelegd. In dit uitvoeringsprogramma zijn deze doelen concreet ingevuld met 

activiteiten. Hieronder is samengevat weergegeven op welke wijze invulling is gegeven aan de 

prioriteiten uit dit VTH-beleid. 

 

Tabel 2: Uitvoering doelstellingen VTH-beleid Fryslân voor de basistaken 

Beleidskader 

VTH - paragraaf 

Nr. Doelstelling Jaarprogramma 2022 

2.1 Aansluiting 

bij strategische 

doelen 

deelnemers 

1 Bedrijven hebben inzicht in hun 

bijdrage aan en 

verantwoordelijkheid voor een 

klimaatbestendig, circulair en 

energieneutraal Fryslân. 

H5 Focus in toezicht. Aandacht 

voor energiebesparing bij alle 

integrale controles al dan niet via 

een informatiebrochure.  

 

 2 Emissies naar water en lucht door 

industrie en landbouw worden 

gereduceerd door een 

branchegerichte aanpak. 

Zie H5 Focus in toezicht. 

Overeenkomstig deze doelstelling 

ligt bijvoorbeeld de focus bij de 

branches Veehouderij I, 

Veehouderij II en bij de branche 

fokken en houden van dieren + 

verblijven op de controle van het 

stalsysteem. 

2.2 Risicogericht 

werken 

3 Verbetering van de 

gegevenskwaliteit van de 

voornaamste risicovariabelen, 

zodat het informatie gestuurd 

risicomodel voor de clusters van 

basistaken optimaal kan 

functioneren. 

Zie H5 Focus in toezicht. Er ligt in 

het kader van FUMO 2.0 een plan 

van aanpak voor verbetering 

kwaliteit gegevens in LEEF. 

Daarnaast is het plan ‘Actualisatie 

& beheer inrichtingenbestand 

FUMO (basistaken)’ in uitvoering. 

 

2.3 Impuls 

ketentoezicht 

4 De meest risicovolle grond- en 

afvalstromenketens zijn in beeld 

door een gerichte inzet van het 

ketentoezicht. 

Zie paragraaf 6.3 Programma 

Ketentoezicht. In 2022 staat 

onder andere afval en de 

bijbehorende stromen op het 

programma. 

2.5 

Kwaliteitsborging 

5a De FUMO voldoet voor de 

basistaken aan de kwaliteitscriteria 

zoals beschreven in het Frysk Peil. 

Zie H3 onder gekwalificeerd 

personeel.  
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Beleidskader 

VTH - paragraaf 

Nr. Doelstelling Jaarprogramma 2022 

 

5b Goed opgeleid personeel die 

voldoen aan de kwaliteitscriteria 

VTH en beschikken over de 

benodigde competenties 

voortvloeiend uit de 

Omgevingswet. 

 

Optimaliseren van 

klachtenafhandeling en reactie op 

vragen van inwoners. 

 

Goede bereikbaarheid. 

Zie H3 Ontwikkelingen onder 

gekwalificeerd personeel.  

 

 

 

 

 

Overeenkomstig de afspraken die 

zijn gemaakt in de PDC FUMO 

vindt binnen 48 uur contact 

opgenomen. 

Inzet milieualarmnummer.  

3.1 

Milieubelastende 

activiteiten 

6 Objecten met één of meerdere 

melding- of vergunningplichtige 

milieubelastende activiteit(en) 

beschikken over een actuele 

melding / vergunning.  

Zie H7 Programma collectieve 

taken, onder actualiseringsplicht. 

 7 De branches in de hoogste 

risicocategorie vertonen in 2024 

een verbeterd naleefgedrag ten 

opzichte van 2020. 

Zie H8 Registratie en monitoring. 

De nulmeting vindt plaats in 2022 

 8 De voorschriften die gelden voor de 

activiteiten met de grootste 

milieurisico’s worden in 2024 beter 

nageleefd dan in 2020. 

Zie H8 Registratie en monitoring. 

De nulmeting vindt plaats in 2022 

 9 Bij overige branches en activiteiten 

is in 2024 het naleefgedrag 

minimaal gelijk aan het 

naleefgedrag in 2020. 

Zie H8 Registratie en monitoring. 

De nulmeting vindt plaats in 2022 

3.2 Bodem 10 Verbetering van het naleefgedrag 

bij bodemsaneringen Wbb in 2024 

ten opzichte van 2020. 

Zie H8 Registratie en monitoring. 

De nulmeting vindt plaats in 2022 

 11 Verbetering van het gedrag van de 

uitvoerder van Bbk-werken in 2024 

ten opzichte van 2020.  

Zie H8 Registratie en monitoring. 

De nulmeting vindt plaats in 2022 

 12 Inzicht in illegale activiteiten en het 

risico van niet gemelde 

bodemwerken en bepalen van de 

structureel benodigde inzet voor 

toezicht op niet gemelde 

bodemwerken in 2021. 

Er zijn geen middelen 

beschikbaar gesteld voor het 

uitvoeren van een pilot. De inzet 

van deze pilot maakt ook 

onderdeel uit van de evaluatie 

uitvoeringstaken Bbk, zie ook H3 

Ontwikkelingen. 

3.3 Asbest 13 Verbetering van het gedrag van de 

uitvoerder van asbestsaneringen in 

2024 ten opzichte van 2020. 

Zie H8 Registratie en monitoring. 

De nulmeting vindt plaats in 2022 
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