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Hierbij bieden wij u het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
2021 ter kennisname aan.

In het Jaarverslag is verantwoording afgelegd over de uitvoering van alle VTH-taken
waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. De uitvoering vindt deels plaats door de eigen
provinciale organisatie en deels door de uitvoeringsdiensten FUMO en de Omgevingsdienst
Groningen-Brzo Noord (ODG).

De uitvoering van de VTH-taken is over het geheel genomen grotendeels volgens de
plannen in het VTH uitvoeringsprogramma 2021 gerealiseerd. Een aantal grotere projecten
loopt door in 2022, zoals ook is voorzien in het VTH uitvoeringsprogramma 2021.

In 2021 heeft een aantal ontwikkelingen invloed gehad op de uitvoering van de taken.
Uiteraard heeft Covid-19 invloed gehad. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij
vuurwerkevenementen en dat er minder is gevlogen (minder ontheffingen). Ook de
ontwikkelingen rondom stikstof vragen extra inspanningen en flexibiliteit. Deze actualiteit,
maar ook zaken als de krapte op de arbeidsmarkt vroeg soms om een andere inzet van de
beschikbare capaciteit.
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Voor het opstellen van het VTH Uitvoeringsprogramma 2022 is een eerste evaluatie van de
uitvoering in 2021 uitgevoerd. De aandachtspunten die hieruit zijn voortgekomen zijn
betrokken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2022. Zo zijn er extra uren Ch+aml
vrijgemaakt voor het uitvoeren van Bibobl-onderzoeken. De conclusies die in het
voorliggende Jaarverslag zijn getrokken geven geen aanleiding om het programma voor
2022 bij te stellen. Clo)

De inspanningen van de afgelopen jaren gericht op het verbeteren van de monitoring en
rapportage door de FUMO, zien wij - net als vorig jaar - ook dit jaar op positieve wijze terug
in de rapportages. Als het gaat om de urenbesteding zien we - na een forse verbeterslag de
afgelopen jaren - een kleine terugslag. We zien een reductie in de urenbesteding
basistaken inrichtingsgebonden: 88% in 2021 tegen 104% in 2020. Voor basistaken niet-
inrichtingsgebonden gaat het in 2021 om 64,8% tegen 66% in 2020. Bij de plustaken zien
we een bestendige lijn: in 2020 ging het om 92% tegen 94% in 2021. Al met al zit de
urenbesteding nog op een aanvaardbaar niveau.

In 2020 zijn afspraken met de ODG gemaakt over de planning en de vorm van de
rapportages. Sindsdien is er goede vooruitgang geboekt: het Jaarverslag Brzo Noord 2021
is als bijlage bij het VTH jaarverslag 2021 opgenomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

GedeputelEircle Staten van Fryslan,

voorZitter —L2—

R.E. Boi s -13ieMersma, MBA MCM, secretaris

1Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
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Samenvatting  
 
Algemeen 
Met het vaststellen van het Jaarverslag 2021 VTH wordt invulling gegeven aan een wettelijke 
verplichting waarmee het college aan Provinciale Staten, inwoners, instellingen en bedrijven laat zien 
wat het heeft gedaan om de doelstellingen uit haar beleidsplannen te realiseren. In het Jaarverslag 
VTH verantwoord het college zich ten aanzien van alle provinciale VTH-taken. 
 
Uitvoering VTH taken door - en namens - de provincie  
De provincie voert een deel van de VTH-taken zelf uit, echter het merendeel van de taken wordt door 
twee uitvoeringsdiensten uitgevoerd: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de 
Omgevingsdienst Groningen-Brzo Noord (ODG). De FUMO houdt naast toezicht op de provinciale 
bedrijven ook toezicht op andere milieugebieden zoals (zwem)water, bodem, natuur en (vaar)wegen 
en voert vergunningverlenende taken uit. De ODG is één van de zes zogenaamde Brzo 
uitvoeringsdiensten en voert sinds 2019 de VTH-taken uit voor de Brzo/RIE-4 bedrijven in Noord-
Nederland.   
 
IPPC Bedrijven1  
Voor wat betreft de vergunningverlening valt op dat er meer omgevingsvergunningen milieu (regulier) 
zijn verleend dan geprognotiseerd. Ook zijn er twee keer zoveel m.e.r. beoordelingsbesluiten 
genomen dan tevoren voorzien. Daarnaast is het aantal vooroverleggen bijna vier keer zo veel dan 
geprogrammeerd. Daar staat tegenover dat het aantal revisievergunningen milieu (uitgebreid) negen 
keer minder is dan geprogrammeerd. 93% van de aanvragen/meldingen is binnen de daarvoor 
gestelde wettelijke termijn afgehandeld. De meeste termijnoverschrijdingen bij de IPPC-inrichtingen 
doen zich voor bij de uitgebreide procedures. Redenen zijn met name de complexiteit van de 
aanvraag, het meermaals aanvullen van een ingediende aanvraag en het behandelen van 
zienswijzen. Strenger zijn op indieningsvereisten en termijnen kan, maar we willen ook graag dat de 
vergunningen kunnen worden verleend. De overschreden termijnen zijn termijnen van orde en 
hadden geen juridische gevolgen (geen van rechtswege verleende vergunningen).  
 
Voor wat betreft het toezicht zijn in 2021 alle provinciale bedrijven tenminste éénmaal bezocht voor 
een periodieke milieucontrole. In 2021 is ervoor gekozen om de bedrijven met het meeste risico (top 
11) vier keer te bezoeken voor een reguliere controle en de rest van de bedrijven één keer te 
bezoeken voor een reguliere controle. Bij vier bedrijven zijn er in 2021 extra inspanningen verricht 
(waarvan 2 locaties van 1 bedrijf) waar iets aan de hand was. In 60% van de uitgevoerde controles 
zijn overtredingen geconstateerd en was een hercontrole nodig. Vervolgens is in 10% van de gevallen 
nog een hercontrole nodig geweest. Bij de periodieke milieucontroles in 2021, was er sprake van 29 
overtredingen in het zwaarste segment op grond van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS). Vorig 
jaar waren dat er 14. Het gaat dus om een verdubbeling. In 2021 zijn 63 administratieve controles 
door de FUMO uitgevoerd. Dit waren onder andere de beoordelingen van de elektronische 
milieujaarverslagen (e-Mjv) en beoordelingen van binnengekomen metingen en rapporten.  
 
Projecten toezicht IPPC  
Afvalbedrijven en financiële risico’s  
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. Dit project is ook in 2021 uitgevoerd. 
 
Energiecontroles provinciale inrichtingen  
De energiecontroles bij alle relevante provinciale inrichtingen zijn inmiddels uitgevoerd (project is 
afgerond). Voor de beschikkingen waarin het energiedeel nu goed is geregeld wordt het 
energietoezicht in het vervolg meegenomen bij de reguliere controles.  

 
1 Eind 2021 is sprake van 54 Wabo-bedrijven (IPPC). 
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Brzo/RIE-4 bedrijven  
De afgesproken productie voor Wabo vergunningverlening en -toezicht (bouw en milieu) door ODG is 
gehaald en zelfs meer. Dit heeft deels te maken met extra bedrijven die aan de Bedrijvenlijst met 
Brzo/RIE-4 bedrijven in de loop van het jaar zijn toegevoegd  
Bij negen Brzo inrichtingen zijn Brzo-inspecties uitgevoerd. Bij drie inrichtingen zijn in totaal dertien 
Brzo overtredingen geconstateerd. Bij één bedrijf heeft de Omgevingsdienst Groningen, namens 
gedeputeerde staten, drie overtredingen categorie 2 geconstateerd, waarvan één gecombineerd met 
de Inspectie SZW. PS Fryslân is hierover per brief geïnformeerd, volgens de afspraak PS zo spoedig 
mogelijk te informeren over categorie 1 of 2 overtredingen bij Brzo-inrichtingen waarbij GS Fryslân het 
Wabo bevoegd gezag zijn.  
 
Bodem en Ontgrondingen:  
In 2021 is gewerkt aan bodemontwikkelingsbeleid voor bodemgezondheid en is er invulling gegeven 
aan de voorbereiding van de warme overdracht van provinciale bevoegdheden op grond van de Wet 
bodembescherming naar gemeenten als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet .  
De afgifte van beschikkingen en het afhandelen van meldingen Wet bodembescherming is conform 
de planning verlopen. Door de handhaafbaarheidstoets standaard uit te voeren is de afstemming 
tussen vergunningverleners en toezichthouders verbeterd en is de kwaliteit van de afgegeven 
vergunningen hoger. Bij 91% van de saneringen2 is toezicht gehouden. Door stelselmatig en 
onaangekondigd toezicht te houden kan worden bijgestuurd en worden overtredingen voorkomen. 
Tekortkomingen worden veelal direct verholpen, en in een aantal gevallen is er een waarschuwing 
afgegeven.  
 
Het aantal verleende ontgrondingsvergunningen is redelijk constant, de verwachte verschuiving naar 
‘korte procedure’ heeft zich nog niet voorgedaan. Het naleefgedrag bij secundaire ontgrondingen is 
goed, bij de primaire ontgrondingen blijft dit echter steken op ongeveer 50%. Overtredingen (niet 
aanvragen of niet melden van een ontgronding) hebben veelal te maken met onwetendheid. Ook in 
2022 worden daarom vrije veld controles uitgevoerd.  
 
(Zwem)water  
Bij de grondwateronttrekkingen ligt het naleefgedrag hoog. Het overgrote deel van de onttrekkingen 
voldoet aan de vergunning. Verbeteringen liggen voornamelijk op het vlak van registratie.  
Het aantal uitgevoerde controles bij zwembaden en sauna’s (Whvbz) ligt in lijn met voorgaande jaren, 
vanwege de lockdown is er een achterstand in de hercontroles die in 2022 wordt ingelopen. Het 
naleefgedrag is de afgelopen jaren niet hoog, bij 85% is een hercontrole nodig. Vooral de 
voorschriften rond de maandelijkse waterkwaliteitsmetingen en het aanleveren van deze gegevens 
aan het bevoegd gezag worden vaak overtreden. Bij controles van de zwemlocaties in 
oppervlaktewater is geconstateerd dat de waterkwaliteit over het algemeen goed tot uitstekend is.  
 
Wet natuurbescherming  
In 2021 is het aantal aanvragen voor vergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming erg 
toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren, de afhandeling heeft veel capaciteit gevraagd. Met 
de toename van het aantal ontheffingen is ook het aantal controles toegenomen.  
De vergunningverlening voor stikstof is in 2021 goed op gang gekomen, de procedures die lange tijd 
stil hebben gelegen zijn weer opgepakt. Het aantal afgehandelde stikstof-aanvragen is iets hoger dan 
ingeschat. Daarnaast is gestart met het in beeld brengen van de vergunningsituatie op grond van de 
Wet natuurbescherming bij bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. 
 
Het aantal handhavingsverzoeken en Wob verzoeken stijgt al een aantal jaren en de afwikkeling is 
over het algemeen arbeidsintensief. Dit past in de tendens van juridificering in de maatschappij, 
waarbij ook het aantal bezwaar- en beroepsprocedures toeneemt.  

 
2 Doel van een bodemsanering is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van 
verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem. 
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Ondanks de Covid maatregelen kon het toezicht op de Wet natuurbescherming doorgang vinden, de 
recreatiedruk en het aantal overtredingen in natuurgebieden is wel enorm toegenomen. De ervaring is 
dat de controles van de afgelopen jaren zorgen voor bekendheid van de wetgeving waardoor 
corrigerend optreden minder noodzakelijk wordt. Door ziekte en prioritering is er binnen de planning 
geschoven. Om adequaat toezicht uit te voeren op de Wet natuurbescherming is extra capaciteit 
ingezet, onder andere om de achterstanden op houtopstanden weg te werken.  
 
Veiligheid, verkeer en ruimte  
In het programma omgevingsveiligheid is gewerkt aan de inpassing van veiligheid in ruimtelijke 
plannen en de opbouw van een landelijke kennisinfrastructuur. Er is een beperkt aantal (9) 
vuurwerkevenementen doorgegaan vanwege Covid-19.  
Er is minder gevlogen door Covid-19, daardoor is het aantal verleende ontheffingen en uitgevoerde 
controles lager. Dit heeft geleid tot meer inzet op het ambtshalve aanpassen van de 
luchtvaartregelingen. Op een reguliere controle volgt in ongeveer 30% een hercontrole. De 
geconstateerde overtredingen zijn dan vaak administratief van aard.  
Bij het toezicht op provinciale wegen wordt op alle geconstateerde overtredingen actie opgenomen. 
Veelal is er sprake van onwetendheid of onverschilligheid en worden overtredingen meteen ongedaan 
gemaakt. Er is in 2021 niet sanctionerend opgetreden.  
Het aantal verleende en vergunde vaarontheffingen blijft redelijk op het hetzelfde niveau, het aantal 
ontheffingen voor evenementen is door corona laag. In 2021 was wat minder druk op het Friese water 
dan in 2020 toen veel vakantiegangers in eigen land bleven. Het aantal klachten (o.a. hinderlijke 
waterbeweging) blijft op een gelijk niveau. Er zijn geen zaken geweest waarbij op basis van niet 
naleven van vergunning- of ontheffingsvoorwaarden handhavend moest worden opgetreden.  
 
De VTH-taken op het gebied van de ruimtelijke ordening liggen in de eerste lijn voornamelijk bij de 
gemeenten. 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 waarbij van een bestemmingsplan wordt 
afgeweken. Instrumenten om dit te bereiken zijn de Verordening Romte, provinciale 
inpassingsplannen en de andere mogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening. Wat opvalt is dat in 
2021 ten opzichte van 2018, meer werkaanbod is. Zo zijn er in 2021 twee keer zoveel adviezen 
voorontwerp omgevingsvergunningen verleend en meer dan twee keer meer principeverzoeken, 
kruimelgevallen en vragen doorwerking verordening Romte afgehandeld.  
 
Rapportages ODG en FUMO  
In 2021 heeft de provincie vier keer monitoringsgegevens van de FUMO ontvangen, éénmaal de 
jaarcijfers van 2020 en daarnaast de 3 maanden, 6 maanden en 9 maanden cijfers van 2021.  
 
De ODG heeft drie rapportages geleverd, namelijk de voorjaar-, najaar- en jaarrapportage 2021. 
Laatstgenoemde rapportage is als bijlage 3 bij dit jaarverslag gevoegd. Het aanleveren van de 
rapportages verloopt naar tevredenheid.  
 
Financiële aspecten  
De beschikbare middelen voor de uitvoering van de VTH-taken door de provinciale afdelingen en 
uitvoeringsdiensten zijn opgenomen in de provinciale begroting 2021.  
De provinciale financiële verantwoording vindt plaats via de Jaarrekening 2021 Provincie Fryslân, ten 
aanzien van verschillende beleidsvelden maar met name in Programma 3 Omgeving.  
Bestede en geïnde bedragen ten opzichte van begrote VTH budgetten 2021: 
 

Budget Begrote 
Lasten of 

baten 
€ 

Saldo resterend 
budget 

€ 

 

Provinciale bijdrage 
uitvoering VTH taken 
FUMO en ODG 

7.607.800 -300 
meer besteed dan 

begroot 
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Overige VTH taken lasten 
1.994.100 202.378 

minder besteed dan 
begroot 

Totaal lasten: 9.601.900 202.078  

Overige VTH taken baten 
388.300 112.411 

meer geïnd dan 
begroot 

 
De begrote budgetten zijn goeddeels besteed. Voor wat betreft de baten is er meer geïnd dan 
begroot. Belangrijke reden daarvoor is dat er sprake was van een hogere opbrengst van bouwleges 
dan begroot door twee grote bouwprojecten.  
 
Conclusie  
In 2021 is - ondanks Covid-19 - de uitvoering van VTH taken doorgegaan en overall zien we dat de 
plannen uit het VTH uitvoeringsprogramma 2021 grotendeels zijn gerealiseerd. Een aantal grotere 
projecten loopt door in 2022, zoals ook al is voorzien in het uitvoeringsprogramma. Wel zien we bij de 
FUMO een reductie in de urenbesteding basistaken inrichtingsgebonden: 88% in 2021 tegen 104% in 
2020. Voor basistaken niet-inrichtingsgebonden gaat het in 2021 om 64,8% tegen 66% in 2020. Bij de 
plustaken zien we een bestendige lijn: in 2020 ging het om 92% tegen 94% in 2021.  
 
Kijken we naar de uitvoering van de taken door de ODG Brzo, dan zien we dat de provincie Drenthe 
(84%) en de Provincie Fryslân (79%) achter lopen qua besteed aantal uren ten opzichte van het 
begroot aantal uren van de provincie Groningen (101%). Feit is echter wel dat ten aanzien van het 
toezicht Brzo en toezicht milieu, de geplande inspecties allemaal nagenoeg zijn uitgevoerd. Ook is er 
een afname van het aantal bouwaanvragen bij provinciale bedrijven. Bij vergunningverlening milieu is 
een toename van het aantal nieuwe initiatieven (met name op het gebied van circulaire economie).  
 
Bij de vaststelling van het VTH programma 2022 is een globale evaluatie van de uitvoering in 2021 
gedaan. De toen geformuleerde aandachtspunten zijn reeds opgenomen in het VTH programma 2022 
of worden bij de uitvoering ervan betrokken. De conclusies uit het jaarverslag 2021 geven geen 
aanleiding om het VTH-programma 2022 bij te stellen. 
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1 Inleiding  
 
Jaarlijks stelt het college van Gedeputeerde Staten een Jaarverslag VTH op over de uitvoering van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. In het Jaarverslag VTH 
verantwoord het college zich ten aanzien van alle provinciale VTH-taken.  
De provincie voert een deel van de VTH-taken zelf uit, deels door Provinciale Waterstaat (vaarwegen, 
wegen), Opgave Water (vergunningverlening Waterwet) en deels door Omgevingszaken (Wet 
natuurbescherming, ruimtelijke ordening, coördinatie en regie). Het merendeel van de taken wordt 
door twee uitvoeringsdiensten uitgevoerd: Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de 
Omgevingsdienst Groningen-Brzo Noord (ODG). De FUMO houdt naast toezicht op de provinciale 
bedrijven ook toezicht op andere milieugebieden zoals (zwem)water, bodem, natuur en (vaar)wegen 
en voert vergunningverlenende taken uit (onder andere t.a.v. IPPC-bedrijven). De ODG is een 
zogenaamde Brzo uitvoeringsdienst en voert de VTH-taken uit voor de Brzo/RIE-4 bedrijven3 in 
Noord-Nederland.  
In het Jaarverslag VTH vindt ook een evaluatie plaats: hoe is het naleefgedrag, is de probleem- en 
risicoanalyse nog actueel, welke ontwikkelingen zijn van belang voor de uitvoering en is er aanleiding 
om het VTH-Uitvoeringsprogramma 2022 en/of het beleid bij te stellen?  
 
Programmatisch werken 
Het programmatisch werken wordt toegepast op alle provinciale VTH-taken (ten behoeve van een 
eenduidige bedrijfsvoering). In onderstaand figuur is de cyclus en de samenhang tussen het 

Jaarverslag VTH, VTH-
uitvoeringsprogramma, beleidsdoelen 
en evaluatie weergegeven.  
 
De beleidscyclus (Big-8 genoemd) is 
een dubbele regelkring met een 
strategische beleidsmatige cirkel in de 
bovenste ring en een operationele, 
uitvoerende cirkel in de onderste ring. 
 
Het VTH-beleid 2019-2023 omvat de 
meerjarige doelen en strategie voor 
de uitvoering van de VTH-taken. 
Daarbij staat de risicogerichte 
benadering centraal: op basis van een 
probleem- en risicoanalyse dáár 
toezicht houden waar de risico’s het 
grootst zijn volgens een strategie die 
‘het naleefgedrag zoveel mogelijk 
positief beïnvloedt’.  

 
Samenwerkingsafspraken FUMO en ODG  
De samenwerking met de FUMO en OGD is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst 
respectievelijk een samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt is dat de provincie primair 
verantwoordelijk is voor de bovenste helft van de BIG-8 beleidscyclus en de FUMO en ODG - als 
uitvoeringsdiensten - voor het merendeel van de onderste operationele cirkel. 
 
De ODG is één van de zes omgevingsdiensten die landelijk zijn aangewezen voor de uitvoering van 
VTH-taken bij Brzo en RIE4-bedrijven. Deze samenwerking wordt aangeduid als ‘Brzo 
Omgevingsdienst Noord’. Dit betekent dat niet alleen de Brzo+taken, maar ook de daarmee 

 
3 Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen)- bedrijven werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen / hebben deze 

stoffen in opslag. RIE-4 bedrijven zijn complexe chemiebedrijven die werken met milieuverontreinigende stoffen en vallen 
daarom onder categorie 4 van de Richtlijn Industriële Emissies. RIE-4 bedrijven kunnen tegelijkertijd vallen onder het Brzo. 
De Brzo en RIE-4 bedrijven worden samen ook wel de majeure risicobedrijven genoemd.  
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samenhangende uitvoering van de (milieu) Wabo, onder verantwoordelijkheid van de ODG 
plaatsvindt. Sinds 2020 worden de BRIKS (voornamelijk bouw) taken bij de majeure risico bedrijven 
door de ODG zelf uitgevoerd. Door de ODG wordt over de uitvoering van de Brzo+ taken jaarlijks in 
een jaarverslag verantwoording afgelegd. Het jaarverslag van de ODG Brzo Noord 2021 is in bijlage 3 
bij dit verslag opgenomen en maakt integraal onderdeel uit van dit Jaarverslag VTH. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2021 beschreven. In de 
programmahoofdstukken 4 t/m 10 is de concrete verslaglegging over de in 2021 uitgevoerde 
activiteiten te vinden. In hoofdstuk 11 wordt stilgestaan bij de coördinatie- en regierol van de provincie 
op het gebied van VTH. Hoofdstuk 12 beschrijft de wijze van monitoring en voortgang en in hoofdstuk 
13 komen de financiële en personele middelen aan de orde.  
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2 Wettelijke en beleidsmatige kaders 
 
In dit hoofdstuk worden alle wettelijke en beleidsmatige kaders, die VTH-(gerelateerde) doelen en 
prioriteiten omvatten, beschreven.  

2.1 Wettelijke kaders 

Het opstellen van een Jaarverslag VTH is verplicht op grond (dit volgt uit het Besluit omgevingsrecht 
en de Wet milieubeheer).  
 
De wettelijke kaders waarbinnen de VTH taken worden uitgevoerd zijn vastgelegd in wetgeving zoals 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer, de Wet luchtvaart en de 
Wet natuurbescherming. Het merendeel van deze wetgeving wordt opgenomen in de Omgevingswet 
die vooralsnog op 1 januari 2023 van kracht wordt. Daarnaast heeft de provincie een aantal 
autonome taken die zijn vastgelegd waarbij de kaders zijn vastgelegd in verordeningen, zoals de 
vaarwegenverordening, de verordening Wet natuurbescherming en de provinciale milieuverordening. 
In bijlage 2 bij dit Jaarverslag is een overzicht van alle wettelijke bepalingen en verordeningen 
opgenomen.  
 
Het algemeen uitgangspunt en doel van de VTH-beleidskaders voor al deze regelgeving is een 
bijdrage leveren aan het in standhouden en bevorderen van een schoon, veilig en gezond Fryslân, 
waarin wonen, werken en natuur goed samengaan. Ook dit jaarverslag draagt bij aan het behalen van 
deze doelstelling. 

2.2 Algemene beleidskaders 

Provinciale Staten zijn bevoegd om bredere (beleids)kaders vast te stellen en hebben ook bepaalde 
bevoegdheden op grond van de Wet luchtvaart. Er zijn verschillende (beleids)kaders van belang op 
het gebied van VTH. Het gaat dan in ieder geval om het bestuursakkoord, de Omgevingsvisie en het 
VTH-beleid. 
 
Bestuursakkoord 
In het bestuursakkoord 2019-2023 “Geluk op 1” met het motto “Vernieuwen in vertrouwen” zijn tien 
ambities en 61 resultaten opgenomen. De resultaten raken (zijdelings) de VTH-taken, maar stellen 
vaak geen directe resultaten voor VTH.  
 
Omgevingsvisie 
In 2023 treedt 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 
wordt in deze nieuwe omgevingsvisie opgenomen. Dat geldt dus ook voor het strategisch deel van 
het milieubeleid. Provinciale Staten hebben op 23 september 2020 de Omgevingsvisie ‘De romte 
diele’ vastgesteld. De omgevingsvisie is nader uitgewerkt in de Omgevingsverordening welke in 2022 
wordt vastgesteld. 
 
In de omgevingsvisie worden ambities benoemd die van belang zijn voor enkele VTH-onderdelen. Zo 
is aangegeven dat de luchtkwaliteit in Fryslan i.r.t. de volksgezondheid minimaal op het huidige 
niveau blijft, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de bodem en ondergrond en dat 
verontreinigingen worden gesaneerd, dat de uitstoot van stikstof in kwetsbare natuurgebieden is 
afgenomen en dat er wordt gezorgd voor een veilige en aangename fysieke leefomgeving waarin de 
risico’s en mate van hinder op een aanvaardbaar niveau liggen. Een volledig overzicht van de VTH-
ambities uit de omgevingsvisie is opgenomen in bijlage 2. 
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2.3 VTH beleids- en uitvoeringskaders 

 
Geldende VTH-beleidskaders 
In 2021 golden ten aanzien van VTH de volgende beleidskaders: 

· VTH-beleid Fryslân, uniform beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van 
de provinciale en gemeentelijke basistaken, vastgesteld door GS 15 december 2020, in 
2021 door colleges van B&W van Friese gemeenten, zie paragraaf 3.4. 

· VTH-beleid provincie Fryslân 2019-2023, vastgesteld 9 april 2019; 
· Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019, vastgesteld 12 november 2019;  
· Beleidsregel Wet Bibob provincie Fryslân 2017, vastgesteld 16 mei 2017; 
· Landelijke handhavingsstrategie, vastgesteld 2 december 2014; 
· Beleid “Storten/op of in de bodem brengen van afval buiten inrichtingen” d.d. 22 december 

2005; 

· Beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart provincie Fryslân (2012). 

VTH-beleid 
Het VTH-beleid bevat de meerjarige doelen en strategie voor VTH-taken voor onder meer de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet natuurbescherming, Waterwet, Wet luchtvaart, Wet 
hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet bodembescherming, 
Ontgrondingenwet, eigen autonome taken (verordeningen) en de wetgeving voor weg- en 
vaarwegbeheer. Belangrijk is de risicogerichte benadering: op basis van een probleem- en 
risicoanalyse dáár toezicht houden waar de risico’s het grootst zijn volgens een strategie die ‘het 
naleefgedrag zoveel mogelijk positief beïnvloedt’. Onderdeel van het VTH-beleid is ook de vaststelling 
van een toezicht-, vergunningen, preventie-/communicatie-, toezicht-, handhaving- (LHS) en 
gedoogstrategie.  

Eind 2021 is een onderzoek naar het functioneren van de BIG 8-beleidscyclus afgerond. Aanleiding 
voor het onderzoek is een aantal verbeterpunten die in het VTH-beleid zijn benoemd. In het rapport 
zijn aanbevelingen opgenomen ten aanzien van een aantal verbeteringen in de VTH-beleidscyclus. In 
2022 en 2023 wordt uitvoering gegeven aan de implementatie van de aanbevelingen.   
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3 Ontwikkelingen  
 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste ontwikkelingen omtrent beleid, wet- en regelgeving die in 2021 
gespeeld hebben, benoemd. 

3.1 Omgevingswet 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat vooralsnog gepland op 1 januari 2023.  
 
De invoering van de Omgevingswet raakt veel aspecten van de provinciale organisatie en haar 
ketenpartners. Van politieke ambities tot samenwerken in de keten en operationele processen van 
betrokken organisaties. Boven alles is de nieuwe wetgeving bedoeld om de regels eenvoudiger, 
inzichtelijker en toegankelijker te maken, procedures te versnellen en de lagere overheden meer 
bestuurlijke afwegingsruimte te bieden. De provincie Fryslân heeft een programmateam 
Omgevingswet ingesteld om de invoering te begeleiden.  
 
Onder de vlag van De Friese Aanpak (DFA) heeft de werkgroep ketensamenwerking voor 
vergunningverlening gewerkt aan samenwerkingsafspraken voor het vergunningverleningsproces. In 
de werkgroep zijn een aantal Friese gemeenten, Veiligheidsregio Fryslân, Wetterskip Fryslân, RWS, 
FUMO en provincie vertegenwoordigd. De werkgroep heeft in december 2021 een bouwsteen 
opgeleverd. De bouwsteen moet eraan bijdragen onder de Omgevingswet binnen wettelijke termijnen 
en in goede afstemming met de ketenpartners omgevingsvergunningen te verlenen. De afspraken uit 
de bouwsteen kunnen worden geïmplementeerd in de interne processen van de diverse organisaties. 
 
Eind 2021 is tevens de werkgroep ketensamenwerking voor toezicht en handhaving van start gegaan. 
Binnen die werkgroep worden afspraken gemaakt over het betrekken van ketenpartners bij toezicht 
en handhaving, met name in de gevallen dat er sprake is van een advies- en instemmingsrecht voor 
vergunningverlening. Wanneer een bestuursorgaan een instemmingsrecht heeft, heeft dat 
bestuursorgaan in een aantal gevallen ook een mede handhavingsbevoegdheid. Dat vergt 
afstemming. De werkgroep werkt aan goede samenwerkingsafspraken. 
 
Intern zijn ten aanzien van de VTH-processen oefen- en leersessies georganiseerd om met diverse 
teams van de afdelingen Omgevingszaken en Provinciale Waterstaat de werkprocessen onder de 
Omgevingswet in kaart te brengen. De implementatie van de processen staat gepland voor 2022. 
Daarin worden tevens de ketensamenwerkingsafspraken meegenomen. 
 
Daarnaast zijn onder meer de volgende werkzaamheden verricht ter voorbereiding op de 
Omgevingswet: 

- Er is een impactanalyse uitgevoerd voor de VTH-taken op het gebied van groene regelgeving, 
ruimte en archeologie; 

- Vergunningplichtige activiteiten waarvoor leges kunnen worden geheven zijn in kaart 
gebracht; 

- Het aanpassen van het mandaat voor de FUMO is gestart; 
- Er is een participatiekader voor vergunningverlening opgesteld; 
- Rond de FUMO zijn een aantal werkgroepen actief die zich bezig houden met de gevolgen 

van de overgang van bevoegd gezag van provincie en gemeente en vice versa. Daarbij gaat 
het onder andere om de overgang van het bevoegd gezag bij zuivelbedrijven, bodem en 
ontgrondingen.  

In IPO-verband wordt in het kader van de Omgevingswet beleid voor de mogelijkheid om een 
bestuurlijke boete op te leggen aan Brzo-bedrijven afgestemd. Sinds 2021 is binnen de ODG een 
juridische projectgroep bezig is met de uitwerking van de bestuurlijke boete. Dit wordt mede vanuit de 
Omgevingsdienst Nederland geïnitieerd. Dit project kent twee sporen. Het ene spoor houdt in dat het 
afwegingskader voor het toepassen van bestuurlijke boete moet worden vastgelegd en het andere 
spoor gaat over de discussie over de juridische uitvoering. In eerste instantie zal antwoord moeten 
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worden gegeven op de vraag van wat direct nodig is bij de invoering van de Omgevingswet. Verder 
zullen er voor de uitvoering en het afwegingskader beleidsregels opgesteld moeten worden, waarbij 
tevens de LHS wordt geëvalueerd. Vervolgens moeten hierover procesafspraken met de 
ketenpartners worden gemaakt en deze in onze processen worden geborgd. Dit project loopt door in 
2022. 
 
In IPO-verband wordt het uitvoeringskader voor de Financiële zekerheidstelling (FiZe) uitgewerkt. De 
omgevingsdiensten worden daarbij betrokken. Het ministerie IenW heeft het juridische traject ingezet 
om tot wijziging van het omgevingsbesluit te komen, zodat voor majeure risicobedrijven een algehele 
wettelijke verplichting gaat gelden (is in de invoeringswet nog een ‘kan’-bepaling) en dat voor 
afvalbedrijven de bevoegdheid tot het opleggen van FiZe wordt gecreëerd. De Raad van State zou 
nog wijzigingen kunnen aanbrengen in de voorgestelde wijzigingen. Duidelijkheid over het 
omgevingsbesluit zal er naar verwachting niet eerder zijn dan in het derde kwartaal van 2022. Een 
meer realistisch scenario om te starten met de uitvoering is per 1 januari 2024. 

3.2 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 ten opzichte van 1990, met als ambitie om in 
2050 klimaatneutraal te zijn. De vermindering van CO2-uitstoot moet wel haalbaar en betaalbaar zijn 
en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten. Het tempo moet realistisch zijn. In het nationale 
regeerakkoord is in 2021 de ambitie opgenomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen 
met 50% in 2030 ten opzichte van 1990.  
 

 
Figuur 1: bron https://www.fryslan.frl/cijfers-kaarten 
Dashboards: monitor energie transitie, CO2 uitstoot 

 

 
De Opgave Klimaat en Energie rapporteert aan PS Fryslân over de voortgang van de uitvoering van 
het Klimaatakkoord. VTH adviseert daarbij over de ‘Industrietafel’. De FUMO was betrokken bij de 
Systeemstudie Fryslân samen met de netwerkbeheerders en gemeenten. 
In 2021 zijn in interprovinciaal verband de beleidsontwikkelingen steeds tussen IPO Energie en IPO 
MTH ambtelijk en bestuurlijk afgestemd en met de FUMO en de ODG. Onderwerpen zijn: 

• Normering CO2-reductie bedrijven: update erkende maatregelenlijsten, toezicht op de 
energiebesparende maatregelen die in 5 jaar moet worden terugverdiend en informatieplicht, 
de uitvoer van een energiebesparingsonderzoek en toezicht bij de ETS4-bedrijven; 

• Normering werkgebonden personenmobiliteit; 

• Convenant Meerjarenafspraak CO2-reductie, MJA4. 

Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Maar we richten ons bij vergunningverlening 
en toezicht ook op het verminderen van de uitstoot van andere broeikasgassen die bijdragen aan 
opwarming van de atmosfeer, zoals methaan en lachgas. De ODG heeft aan de hand van de 

 
4 ETS staat voor Emission Trade System. Dit is het systeem voor de CO2-uitstoot van de industrie in Europa.  

https://www.fryslan.frl/cijfers-kaarten
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milieujaarverslagen de emissies van broeikasgassen bij de provinciale majeure risicobedrijven in 
2020 inzichtelijk gemaakt. 
Waar er raakvlakken zijn met bijvoorbeeld het project Zeer zorgwekkende stoffen, het Schone Lucht 
Akkoord en maatregelen ten aanzien van stikstofdepositie (stikstofoxiden en ammoniak) worden deze 
in de uitvoering en in het revisievergunningen traject door de FUMO en ODG meegenomen. Dit loopt 
door in 2022. 

3.3 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. In Fryslân nemen – naast de provincie - alleen de 

gemeenten Ameland en Súdwest-Fryslân deel aan het akkoord.  

De provincie participeert in de pilot Industrie waarbij de FUMO de technisch-inhoudelijke expertise 

levert. In deze pilot worden de mogelijkheden onderzocht om luchtemissies zo vergaand mogelijk 

terug te dringen. Om aan bedrijven strengere emissie-eisen op te leggen is aanscherping van het 

beleid nodig. In 2022 wordt onderzocht hoe dat het juridisch kan worden vormgegeven. 

3.4 Uniform VTH beleid Basistaken Fryslân en uitvoering basistaken 

Het opstellen van een uniform beleid voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving van de 
provinciale en gemeentelijke basistaken is een gezamenlijke, wettelijke, verantwoordelijkheid5. Het 
uniform beleidskader en het daaraan ten grondslag liggend risicomodel, draagt bij aan verdere 
uniformering van de uitvoeringspraktijk waardoor deze efficiënter wordt. Daarnaast bevordert een 
uniforme manier van taakuitvoering een gelijke behandeling van ondernemers en burgers en 
daarmee een gelijk speelveld in Fryslân. 
 
Het uniform VTH-beleid basistaken Fryslân is in 2021 door de Friese gemeenten vastgesteld. GS 
heeft het VTH-beleid in 2020 vastgesteld. Op basis van dit uniform VTH-beleid heeft de FUMO in 
2021 een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor 2022 opgesteld.  

3.5 Vergunningverlening en Stikstofdepositie 

Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) dat het 
PAS (Programma Aanpak Stikstof) in strijd is met Europese natuurwetgeving en daarom niet als basis 
voor vergunningen mag worden gebruikt. De uitspraak van de RvS heeft ertoe geleid dat de 
vergunningverlening in de praktijk in 2019 en 2020 stil kwam te liggen in afwachting van meer 
duidelijkheid en toekomstperspectief. De provincies hebben samen met het Rijk verkend hoe de 
vergunningverlening op de lange termijn kan worden ingericht. Dit wordt de structurele 
vergunningverlening genoemd.   
  
Voor de korte termijn is het instrument van intern of extern salderen één van de weinige 
mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er niet meer stikstof terecht komt in stikstofgevoelige natuur. 
Met de inzet van dit instrument is het mogelijk om nieuwe activiteiten te kunnen vergunnen. Op 1 
februari 2020 traden de beleidsregels voor intern en extern salderen Fryslân in werking. Vanaf dat 
moment konden er weer vergunningen worden verleend. Het ging om bedrijven die gebruik wilden 
maken van het intern salderen en/of het extern salderen. Bedrijven die beschikten over dier- en 
fosfaatrechten waren (in afwachting van aanpassing van de mestwet) uitgesloten van het extern 
salderen.   
  
Op 5 december 2020 is het regionaal stikstofregistratiesysteem in werking gesteld. Daarna is op 19 
december 2020 het extern salderen voor alle bedrijven, dus ook de bedrijven met dier- en 
fosfaatrechten, en de mogelijkheid tot verleasen (tijdelijk extern salderen) opengesteld. De 

 
5 Met het Besluit VTH zijn de taken die bij de omgevingsdiensten moeten worden belegd (de basistaken) in de wet verankerd. 
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mogelijkheid tot verleasen is opengesteld na uitgebreide besprekingen in 2020 in IPO-verband en met 
Friese stakeholders in de zgn. dialoogsessies.  
  
De vergunningverlening is in 2021 goed op gang gekomen, de procedures die lange tijd stil hebben 
gelegen zijn weer opgepakt. Op 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking 
getreden. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, 
welke de bouwvrijstelling wordt genoemd. Deze vrijstelling betekent dat alleen de depositie in de 
gebruiksfase een rol speelt in vergunningstrajecten.  
  
Er is wel regelmatig sprake van het feit dat het aantal nieuwe aanvragen dat binnenkomt hoger is dan 
het aantal vergunningen dat verleend wordt. Dit komt onder andere doordat het stelsel van 
vergunningverlening onderhevig is aan constante wijzigingen. Dit zorgt ervoor dat bij de lopende 
aanvragen steeds gevraagd moet worden om aanvullende gegevens wegens voortschrijdend inzicht 
(o.a. jurisprudentie). In het laatste kwartaal van 2021 was de AERIUS6 actualisatie beoogd. Deze is 
echter uitgesteld tot begin 2022. Door deze beoogde actualisatie zijn er minder vergunningen 
afgegeven.  
  
Daarnaast blijkt in de praktijk dat het voor veel aanvragers moeilijk is om de bedrijfsprocessen 
zodanig in te richten dat de activiteit per saldo niet tot een toename van depositie van stikstof in 
natuurgebieden zal leiden. De juridische mogelijkheden om vergunningen te verlenen zijn zeer 
beperkt. Alleen in de gevallen waarbij de stikstofdepositie jaarlijks afgerond niet meer dan 0,00 mol 
per hectare toeneemt op (naderend) overbelaste stikstofgevoelige hexagonen, kan een vergunning 
worden verleend.  

3.6 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 
In een aantal programmalijnen participeert de provincie Fryslân actief. Het gaat om gezondheid, 
circulaire economie en afval, omgevingsveiligheid en VTH-stelsel.  
 
 
 

 
6 AERIUS berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. 
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4 Bedrijven 

4.1 Wabo en Bibob  

4.1.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021 

Het aantal bedrijven, waar de provincie bevoegd gezag voor is, schommelt. Het VTH-programma 
2021 is uitgegaan van 54 Wabo-bedrijven en 16 Brzo-bedrijven. Eind 2021 is sprake van 54 Wabo-
bedrijven en 16 Brzo- en RIE-4 bedrijven en 2 RIE-4 bedrijven in oprichting. In 2021 is ten aanzien 
van enkele afvalbedrijven de vraag gerezen of deze onder provinciaal bevoegd gezag vallen in plaats 
van onder gemeentelijk gezag. In 2022 krijgt dat een vervolg. Het exacte aantal Brzo-bedrijven 
schommelt door onderzoek naar net-niet Brzo-bedrijven, actualisatie van die vergunningen en 
economische ontwikkelingen (bedrijven in oprichting). De uitvoering van de Brzo+ taken is 
opgenomen in paragraaf 4.3.  
 
Aantal bedrijven provincie 
bevoegd gezag 

2018 2019 2020 20217 

Brzo 11 12 16 16 

Niet-Brzo (IPPC/Wm) 50 52 54 54 

Totaal 61 64 70 70 

4.1.2 Resultaten risicoanalyse en toezichtsplannen bedrijven 

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. Dit is in het VTH-
programma van 2022 verwerkt.  

4.1.3 Resultaten vergunningverlening  

In onderstaande tabel zijn de aantallen gerealiseerde vergunning-producten weergegeven van de 
afgelopen vier jaar. Dit geeft zicht in de trends in het aantal vergunningaanvragen en ingediende 
meldingen enzovoort. 
 
Vergunningverlening (aantal 
besluiten) 

Realisatie 
2018 (excl. 

brzo+)8 

Realisatie 
2019 (excl. 

brzo+)9 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 
(excl. 
Brzo) 

Projecten10      

Doorlichting energie  
Aanpassing energievoorschriften  

  
48 

 
13 

 
15 

 
49 

Aanpassingen LAP 3  1 3 (Nog) niet 
gereed 

Afgerond 

Screening ZZS   39 0 49 

Reguliere procedures      

Omgevingsvergunning Milieu 
(regulier): 

• Milieuneutraal 

• Beperkte milieutoets 

31 26 
 

25 
1 

27 
 

27 
0 

22 
 

22 
0 

16 
 

15 
1 

Goedkeuringsbesluiten 8 2 0 3 15 

Melding Activiteitenbesluit 7 1 6 0 5 

Maatwerk Activiteitenbesluit 1 1 0 3 2 

 
7 Peildatum: 1-1-2021. 
8 Vanaf VTH Jaarverslag 2018 worden de Brzo+ aantallen weergegeven in H4.3.  
9 Vanaf VTH Jaarverslag 2018 worden de Brzo+ aantallen weergegeven in H4.3.  
10 Zie toelichting onder tabel. 
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Vergunningverlening (aantal 
besluiten) 

Realisatie 
2018 (excl. 

brzo+)8 

Realisatie 
2019 (excl. 

brzo+)9 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 
(excl. 
Brzo) 

M.e.r.-beoordelingsbesluit  
(eenvoudig + complex) 

911 4 8 17 8 

Uitgebreide procedures      

Omgevingsvergunning Milieu 
(uitgebreid) 

13 10 12 12 27 

• verandering  8 912 10 9 

• oprichting/revisie  1 3 2 18 

• gedoogbeschikking 2 1 0 0 0 

Vooroverleg      

• vooroverleg verandering  12 9 19 5 

• vooroverleg 
oprichting/revisie 

 1 13 8 10 

Actualisatie vergunningen   0   

Overig      

Toetsen Bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur (Bibob) 

4 3 4 (incl. 1x 
ODG) 

3 (incl. 0x 
ODG) 

4 (incl. 
ODG) 

Tijdigheid  87% 94% 92% 93% 95% 

 
De volgende zaken vallen op: 

• Het aantal verleende revisievergunningen is relatief laag. 

• Het aantal afgeronde vooroverleggen is relatief hoog. 

• Stand van zaken van de projecten: 
Energie 

De in 2021 geplande actualisaties zijn allemaal gereed. Hiervan werden nog twee 
beschikkingen in eerste kwartaal 2022 definitief. Verder worden acht actualisaties opgepakt 
zodra dat mogelijk is (afhankelijk van andere vergunning- of handhavingsprocedures).  
 
Daarnaast wordt bij lopende en geplande revisie-trajecten de energieparagraaf geactualiseerd. 
Deze resterende werkzaamheden worden binnen de reguliere basistaak voor 
vergunningverlening opgepakt, waarvoor niet langer een projectmatige aanpak nodig is.   
 
LAP3 
Nog niet in alle vergunningen is LAP 3 volledig verwerkt. Alle ambtshalve aanpassingen zijn wel 
afgerond. Alleen de bedrijven waar een revisietraject loopt, hebben nog geen aangepaste 
vergunning. 
 
Screening ZZS 
Er is per vergunning globaal gekeken naar ZZS in de vergunning. Bij revisieprocedures krijgt 
ZZS extra aandacht. Er zijn geen aparte actualisaties op dit onderwerp uitgevoerd. 

4.1.3.1 Tijdigheid 

De meeste termijnoverschrijdingen bij de IPPC-inrichtingen doen zich voor bij de uitgebreide 
procedures. Redenen zijn met name de complexiteit van de aanvraag, het meermaals aanvullen van 
een ingediende aanvraag en het behandelen van zienswijzen. Strenger zijn op indieningsvereisten en 
termijnen kan, maar we willen ook graag dat de vergunningen kunnen worden verleend. Alle reguliere 
en goedkeuringsprocedures zijn binnen de termijn afgehandeld. Gemiddeld is de tijdigheid van 
beschikkingen en meldingen 93%. Slechts 1 van de 12 uitgebreide procedures en 4 reguliere 
procedures mer-beoordelingen en maatwerkbesluiten waren niet op tijd. Dit percentage ligt iets lager 

 
11 In de jaren voor 2018 zijn ook mer-beoordelingen gedaan, aantallen kon echter niet over gerapporteerd worden.  
12 Exclusief de LAP3 aanpassingen. 
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dan de doelstelling van 95% in het VTH-programma. De overschreden termijnen zijn termijnen van 
orde en hadden geen juridische gevolgen (dus geen van rechtswege verleende vergunningen). 

4.1.4 Resultaten toezicht 

In 2021 zijn alle provinciale bedrijven tenminste éénmaal bezocht voor een periodieke milieucontrole. 
Het aantal milieucontroles is volgens planning uitgevoerd. 
 
Toezicht en handhaving 
(aantal controles e.d.) 

Realisatie 
2018 

 

Realisatie 
2019 

 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Reguliere controles Wabo 28 60 60 82 86 

1e hercontroles 28 25 69 34 / 

2e hercontroles  9 14 12 12 / 

Administratieve controles 35 71 56 63 / 

Controles thema/aspect13 22 15 / / / 

Opleveringscontroles 0 3  0 0 / 

Controles beschikking 
dwangsom / bestuursdwang 
(handhavingsbesluit) 

25  34 12 29 / 

Actualisering toezichtplannen 
huidig toezichtjaar 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
De controles zijn uitgevoerd volgens schema. Dit geldt voor de uren en de aantallen controles. Omdat 
op de controlelijst twee inrichtingen stonden die nog niet zijn opgericht en twee inrichtingen waar 
geen activiteiten meer plaatsvonden, is daar geen controle uitgevoerd. Daarom liggen de uitgevoerde 
controles wat lager dan het geplande aantal controles (82 versus 86). Ook vielen de controles bij de 
nazorglocaties binnen de geplande aantal controles. De controles zijn per kwartaal ingepland. 
Bijzondere situaties worden besproken met de provincie via het PO en de bedrijvenlijst. In 2021 is 
ervoor gekozen om de bedrijven met het meeste risico (top 11) vier keer te bezoeken voor een 
reguliere controle en de rest van de bedrijven één keer te bezoeken voor een reguliere controle. 
Belangrijke kanttekening is dat het aantal controles niet het complete beeld voor toezicht weergeven. 
In 2021 zijn er namelijk extra inspanningen verricht bij vier bedrijven (waarvan 2 locaties van 1 bedrijf) 
waar iets aan de hand was. Bij dergelijke locaties komt de FUMO veel vaker voor controle. Dit is ook 
zichtbaar in de dwangsomcontroles en de aspectcontroles. In 60% van de uitgevoerde controles zijn 
overtredingen geconstateerd en was een hercontrole nodig. Vervolgens is in 10% van de gevallen 
nog een hercontrole nodig geweest. Met de beschikbare uren voor toezicht kunnen veel 
tekortkomingen worden opgelost. Bij veel afvalbedrijven komt de FUMO vaak langs voor een bezoek. 
Het blijkt dat deze aanpak goed preventief werkt. Met name bij de afvalbedrijven blijft het belangrijk 
dat de FUMO regelmatig zichtbaar is. Dit is mogelijk omdat de FUMO hiervoor van de provincie 
voldoende uren heeft gekregen: er wordt intensief toezicht gehouden op de provinciale bedrijven. Dat 
is echter niet direct zichtbaar in de cijfers van de reguliere controles.  
 
De FUMO is ook in staat om risico’s en probleemgevallen te signaleren. Er wordt ook gezorgd voor 
de nodige flexibiliteit. Als bij bepaalde bedrijven veel meer toezicht nodig is, dan is dat te realiseren 
binnen de beschikbare begrote uren. Het gevolg is dat de FUMO bij andere bedrijven minder 
toezichtsuren kan maken. Dit zijn dan de bedrijven waar alles veelal op orde is.   
  
De FUMO legt de bedrijven de meest passende sanctie op: maar sanctioneren is alles behalve een 
doel. Het gaat om het te bereiken resultaat. In voorkomende gevallen denkt de FUMO daarom met de 
overtreder mee in oplossingsrichtingen. Een voorbeeld daarvan is wat er met toezicht is bereikt bij de 
zuivelindustrie. Indirecte lozingen is bij deze bedrijven altijd een aspect geweest waar veel mis ging. 
Met het team indirecte lozingen en de toezichthouders met de deskundigheid van de zuivelindustrie is 
inmiddels bereikt dat de zuivelbedrijven het onderdeel ‘incidenten met indirecte lozingen tot gevolg’ 
veel beter beheersen. Veel bedrijven hebben zelfs op basis van de controles medewerkers 

 
13 Hier vallen bijvoorbeeld bezoeken onder van bedrijven die onder verscherpt toezicht staan, bezoeken i.v.m. 
monsternames en/of beoordeling van rapportages.  
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aangesteld of formatie vrijgemaakt om deze problemen aan te pakken. Het oordeel van de 
toezichthouders is dan ook positief.  
 
Met de drone zijn ook goede resultaten geboekt. De FUMO is hiermee in staat om in korte tijd een 
heel terrein in kaart te brengen. Dit biedt snel inzicht in wat er ligt en hoeveel. Voorheen moest dit met 
de hand worden ingemeten: dat duurt veel langer en kent een grote foutmarge. Met de drone en de 
bijbehorende software kan dit veel sneller en nauwkeuriger. Bovendien worden er met de drone 
overtredingen gezien die voorheen verborgen bleven. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale lozingen 
en opslagen.  
 
De e-PRTR14 beoordelingen heeft de FUMO inmiddels afgerond. Daar zijn geen bijzonderheden uit 
naar voren gekomen. ZZS wordt nu ook meegenomen met de controles. Bovendien is de FUMO 
scherp op nieuwe ontwikkelingen (zoals overnames). Naast het reguliere toezicht worden er ook uren 
aan het project ‘negatieve waarde bij afvalbedrijven’ besteed. Dit is een jaarlijks terugkerend project 
waarbij de FUMO aan de provincie inzicht geeft in de negatieve waarde van het afval bij de 
provinciale bedrijven. Tot slot waren er voor 2021, 44 energiecontroles gepland. Energie blijft 
onderdeel uitmaken van de reguliere controles.   
 
Brandveiligheidscontroles  
Bij de provinciale inrichtingen wil de FUMO het aspect brandveiligheid standaard meenemen met de 
WABO-controles. Hiervoor is, in samenwerking met de Veiligheidsregio, een voorstel gedaan. Hierin 
zijn de provinciale bedrijven ingedeeld in een risicoscore van 1 tot 3, waarbij de score 1 de bedrijven 
zijn met het hoogste risico. Wegens personele problemen (ziekteverzuim) bleek het niet mogelijk om 
in 2021 gezamenlijke controles uit te voeren met de milieutoezichthouder en de BRIKS 
toezichthouder. In 2022 wordt begonnen met deze controles. Volgens de afspraken in het convenant 
voert de FUMO de controles uit bij de prio 2 en 3 bedrijven. De Veiligheidsregio voert de controles uit 
bij de categorie 1 bedrijven (hoogste risico). 
 

Administratieve controles 
In 2021 zijn 63 administratieve controles door de FUMO uitgevoerd. Dit waren onder andere de 
beoordelingen van de elektronische milieujaarverslagen (e-Mjv) en beoordelingen van 
binnengekomen metingen en rapporten. Bij de e-Mjv verslagen wordt gecontroleerd of de ingediende 
gegevens kloppen. De gegevens hebben veelal betrekking op de hoeveelheid aanwezige en 
afgevoerde afvalstoffen en de hoeveelheid emissies. 
 
Cross compliance 
De basis en doelen van de Cross Compliance controles zijn vastgelegd in het Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat gericht is op het duurzaam produceren van voedsel 
van een hoge kwaliteit. De Cross Compliance regelgeving houdt in dat agrarische bedrijven aan 
Europese richtlijnen (dierenwelzijn, medicijngebruik, natuurbescherming) moeten voldoen als ze 
subsidie willen ontvangen. Bij niet voldoen aan de richtlijnen ontvangen de landbouwers minder of 
geen inkomstensteun 
 
Toezicht en handhaving 
(aantal controles e.d.) 

Realisatie 
2018 
 

Realisatie 
2019 
 

Realisatie  
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Controles Cross Compliance 15 15 19 15 15 

 
De agrarisch toezichthouders van de FUMO voeren deze controles uit in samenwerking met de 
NVWA. In 2021 zijn geen overtredingen geconstateerd die een korting bij een agrarisch bedrijf tot 
gevolg had.  
 
 
 

 
14 PRTR staat voor Pollutant Release and Transfer Register  
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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.  
 
Toezicht en handhaving 
(aantal controles e.d.) 

Realisatie 
2018 
 

Realisatie 
2019 
 

Realisatie  
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Toezicht Wabo voormalige 
stortplaatsen 

8 13 0 10 10 

 
In 2021 zijn 10 controles door de FUMO uitgevoerd. De FUMO werkt daarbij samen met de provincie.  
Naast het toezicht is in 2021 ook gewerkt aan het actualiseren van de beheersplannen.  

4.1.4.1 Projecten toezicht 

 

Afvalbedrijven en financiële risico’s 
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. Dit 
project is ook in 2021 uitgevoerd.  
 
Energiecontroles provinciale inrichtingen 
De energiecontroles bij alle relevante provinciale inrichtingen zijn inmiddels uitgevoerd. Voor de 
beschikkingen waarin het energiedeel nu goed is geregeld wordt het energietoezicht meegenomen bij 
reguliere controles.  

4.1.4.2 Naleving  

Vanaf 2019 registreert de FUMO per overtreding de score op grond van de Landelijke Handhaving 
strategie (LHS). Hieruit blijkt dat bij de periodieke milieucontroles in 2021, er 29 keer een overtreding 
is ingeschaald in het zwaarste segment. Vorig jaar waren dat er 14. Het gaat dus om een 
verdubbeling. 

4.1.5 Evaluatie 2021 

Het programma voor vergunningverlening en toezicht is grotendeels conform het 
uitvoeringsprogramma programma uitgevoerd.  

4.2 BRIKS 

4.2.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021  

Er zijn geen noemenswaardige veranderingen of afwijkingen. 

4.2.2 Resultaten risicoanalyse BRIKS 

Er is – naast het vigerende uitvoeringsbeleid – geen risicoanalyse voor de BRIKS-taken. 

4.2.3 Resultaten vergunningverlening  

Het aantal beschikkingen en afgehandelde meldingen voor BRIKS is opgenomen in de onderstaande 
tabel. De aantallen betreffen met ingang van 2020 alleen de IPPC-bedrijven.  
 
Vergunningverlening  
(aantal besluiten) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Vooroverleg 13 22 10 12 20 
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Vergunningverlening  
(aantal besluiten) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Omgevingsvergunning 
bouw + strijdig gebruik 
(regulier en uitgebreid) 

3315 44 36 31 43 

Omgevingsvergunning 
sloop 

 0 0 0 n.v.t. 

Omgevingsvergunning / 
melding, reclame, inrit, 
kap16 

2 16 1 2 n.v.t. 

Goedkeuringsbesluiten 1 0 0 0 1 

Meldingen sloop / asbest 
(geaccepteerd) 

5 19 10 8 7 

Advies bij milieuaanvraag   6 2  

 
Vooroverleg hoort bij een vergunningprocedure, maar is wel apart vermeld omdat niet alle 
vooroverleggen leiden tot een vergunningaanvraag maar wel inzet vragen. In 2021 waren dit er 12, 
vergelijkbaar met voorgaande jaren (op de piek in 2019 na). Het vooroverleg speelt een steeds 
belangrijkere rol, ook in de toekomst onder de Omgevingswet. Ook de rest van de aantallen 
verleende producten ligt in lijn met voorgaande jaren, lichte schommelingen daargelaten. 

4.2.3.1 Tijdigheid 

Alle vergunningen zijn binnen de termijn afgehandeld. Er was in 2021 geen sprake van “van 
rechtswege” verleende vergunningen. 

4.2.4 Resultaten toezicht 

 
Toezicht en 
handhaving 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Deelcontroles bouw 
en strijdig gebruik 

80 123  n.v.t. n.v.t. 

Complete controles 
bouw en strijdig 
gebruik 

29 31 48 30 39 

Deelcontroles sloop 
/ asbestverwijdering 

11 8 0 0 n.v.t. 

Complete controles 
sloop / 
asbestverwijdering 

8 8 6 0 4 

1e hercontrole op 
deelcontroles 

5  0 0 n.v.t. 

Controles reclame, 
inrit, kap 

N.B. 1 0 2 7 

 

4.3 Majeure risicobedrijven (Brzo/RIE-4) 

De VTH-resultaten betreft de Friese majeure risicobedrijven zijn opgenomen in het Jaarverslag 2021 
Brzo Noord. Dit jaarverslag is als bijlage 3 toegevoegd. De middelen voor de uitvoering van de Brzo 
taken bij de Friese majeure risico bedrijven zijn opgenomen in H14. 
 
Evaluatie 2021 
De in het vastgestelde Werkprogramma Brzo Noord 2021 gestelde doelen, activiteiten en 
prestatienormen zijn uitgevoerd. In 2021 zijn alle VTH-taken en de bijbehorende ondersteunende 
taken volledig door ODG Brzo uitgevoerd. Met uitzondering van Bibob en de archivering van de VTH-

 
15 Hiervan waren er 9 uitgebreid.  
16 Aantal op basis van gegevens legesonderzoek (aantal geïncasseerde leges). 
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dossiers van de Brzo bedrijven. Deze taken worden door de FUMO uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de ODG Brzo. 
 
Naast de Wabo taken zijn er in Fryslân bij negen Brzo inrichtingen, Brzo-inspecties uitgevoerd. Van 
één inspectie is de rapportage nog niet afgerond. Bij twee nieuwe bedrijven zijn nog geen Brzo 
inspecties uitgevoerd. Daarnaast vallen twee bedrijven onder de concernaanpak en zijn in Fryslân 
niet uitgevoerd. 
Bij drie inrichtingen zijn, in totaal, dertien overtredingen geconstateerd, vier keer categorie 3, acht 
keer categorie 2 en één keer categorie 1. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet in elf 
gevallen de handhaving, de Omgevingsdienst Groningen, namens gedeputeerde staten, twee keer 
(en één gecombineerd met ISZW). Hierover is PS Fryslân per brief geïnformeerd (kenmerk 
01953049), volgens de afspraak PS Fryslân zo spoedig mogelijk te informeren over categorie 1 of 2 
overtredingen bij Brzo-inrichtingen waarbij GS Fryslân het Wabo bevoegd gezag zijn.  
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5 Bodem 
 

5.1 Wet Bodembescherming (Wbb) 

5.1.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021  

Geen bijzonderheden. 

5.1.2 Resultaten risicoanalyse 

Het opstellen van de risicoanalyse Bodem staat gepland voor 2022-2023 (gecombineerd met de 
implementatie van de Omgevingswet). De prioriteiten voor 2021 zijn pragmatisch bepaald op basis 
van de ervaringen van de afgelopen jaren en gericht op de Omgevingswet en de daarmee 
samenhangende wijzigingen in bevoegd gezag. In het VTH-programma van 2021 zijn de prioriteiten 
vastgelegd. 

5.1.3 Resultaten vergunningverlening 

Vergunningverlening Wet 
bodembescherming (aantal 
besluiten) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Beschikking ernst en 
spoedeisendheid, 
saneringsplan of combinatie 
hiervan 

10 14 10 15 15 

Beoordeling melding Besluit 
Uniforme Saneringen (BUS) 

106 81 130 77 100 

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

7 9 6 3 8 

 
Vergeleken met de verwachte aantallen, zijn er over het gehele jaar iets meer meldingen en iets min 
der beschikkingen afgehandeld. Er zijn altijd schommelingen in de aantallen. Over het algemeen is de 
uitvoering van deze taak conform planning verlopen. 

5.1.3.1 Tijdigheid 

Alle beschikkingen zijn binnen de daarvoor (wettelijk) geldende termijnen genomen. Ook de 
beoordelingen van de BUS-meldingen en de overige meldingen zijn tijdig afgehandeld. In het 
programma voor 2021 is per onderdeel een percentage voor het tijdig afhandelen afgesproken. 
Aangezien de percentages 100% zijn, zijn hiermee de (outcome) doelen behaald. 

5.1.4 Resultaten toezicht 

In 2019 zijn er afspraken gemaakt over vergunningverlening Wet bodembescherming voor wat betreft 
het uitvoeren van handhaafbaarheidstoetsen. Inmiddels is de handhaafbaarheidstoets een standaard 
onderdeel in de procedure vergunningverlening dat ook geborgd is in het zaaksysteem LEEF. 
Hiermee wordt in een vroeg stadium voorkomen dat problemen/onduidelijkheden ontstaan tijdens de 
fysieke sanering. Door goede communicatie tussen de vergunningverleners en toezichthouders 
kunnen er betere afwegingen/beoordelingen worden gemaakt. Hierdoor is de kwaliteit van de 
afgegeven vergunningen hoger. 
 
Toezicht en 
handhaving Wet 
bodembescherming  

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Aantal saneringen 83 65 105 108 90 

Inspecties 
bodemsaneringen 

120  90  121 137 100-120 
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Toezicht en 
handhaving Wet 
bodembescherming  

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Percentage 
gecontroleerde 
bodemsaneringen 

90% 93% 91% 91% >95% 

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

104 
evaluaties 

 
25 monitoring 

71 evaluaties 
 

14 monitoring 

110 
evaluaties 
(waarbij 3 
nazorg-
plannen) 

21 monitoring 

69 evaluaties 
(waarbij 2 
nazorg-
plannen) 

90 (waarvan 
2 nazorgplan 
bodemsaneri

ng) 

Toezicht meldingen Bbk 
(toepassingen / 
grondverzet) 

0 0 0 0 <5 

Aantal waarschuwingen 
(schriftelijk of 
mondeling) 

10 16 12 12 nvt 

Aantal Bestuurlijke 
Strafbeschikking milieu 
(BSBm) 

1 3 1 1 nvt 

Aantal bodemsignaal 0 1 0 0 n.v.t. 

Drie prioriteiten      

Pro forma 
beschikkingen 

  137 102 50 

Overzicht nazorg-
locaties 

  188 197 Overzicht 

Monitoringen 
restverontreiniging 

  101 98 50 

 
Er zijn bij een aantal grotere saneringen meerdere inspecties uitgevoerd (Hollumerduinen te Ameland 
en Het Vliet te Franeker). Daarnaast zijn er ten aanzien van een aantal saneringen op diverse 
kritische startmomenten ook meerdere inspecties uitgevoerd. Bij 68 saneringen zijn overtredingen 
voorkomen door vroegtijdig aanwezig te zijn bij de uitvoering van de sanering en waar nodig bij te 
sturen. Uiteindelijk is het aantal saneringen en uitgevoerde inspecties iets hoger dan vorig jaar. 
 
Prioriteiten pro forma beschikkingen, overzicht nazorgbeschikkingen en monteringen 
In 2021 is veel werk verzet op drie prioritaire onderwerpen, namelijk pro forma beschikkingen, 
overzicht nazorgbeschikkingen en monteringen. Deze onderwerpen hangen nauw samen met het 
project ‘warme overdracht’. Met dat project wordt de overdracht van een aantal provinciale 
bevoegdheden op grond van de Wet bodembescherming naar de gemeenten  - als gevolg van de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet - voorbereidt.  
 
Spoedlocaties pro forma 
Op grond van de Circulaire bodemsanering 2013 geldt dat voor de beschikking ‘ernst en spoed’ geen 
sprake kan zijn van een ‘pro forma spoed’ beschikking; voor elk geval van ernstige verontreiniging 
dient altijd een standaard risicobeoordeling te worden uitgevoerd op basis waarvan kan worden 
bepaald of de sanering al dan niet met spoed dient te worden uitgevoerd. Er zijn inmiddels 137 
locaties beoordeeld. Voor 22 locaties is een (her)beschikking ernstig niet-spoedeisend verleend. Voor 
negen locaties is geen urgentie/spoedeisendheid vastgesteld. Vier locaties zijn NAVOS-locaties. De 
102 overige locaties zijn (pro forma) spoed beschikt: die locaties worden nader onderzocht. 

5.1.4.1 Naleving 

Bij veel saneringen zijn tekortkomingen geconstateerd welke direct zijn verholpen. Veelal gaat het om 
overtredingen van de CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek) publicatie ‘Werken in of met verontreinigde grond en/of Besluit 
uniforme saneringen. Er zijn 7 waarschuwingen afgegeven op ernstige overtredingen en er is 1 Bsbm 
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opgelegd17. Er zijn in 2021 geen bodemsignalen18 afgegeven. Het aantal nazorgplannen BUS-
meldingen stabiliseert (nazorg is binnen BUS al geregeld). Het stelselmatig en onaangekondigd 
toezicht houden op iedere sanering werkt preventief, we zien dat overtredingen worden voorkomen. 
Deze toezichtstrategie wordt in 2022 voortgezet.  

5.1.5 Evaluatie 2021 

De vergunningen en meldingen zijn binnen de termijnen afgehandeld. Bij 91% van alle saneringen 
heeft toezicht plaatsgevonden, iets minder dan de doelstelling (95%).  

5.2 Ontgrondingen 

5.2.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021  

Er zijn geen belangrijke veranderingen of afwijkingen geweest in 2021. 

5.2.2 Resultaten risicoanalyse 

Het opstellen van de risicoanalyse Bodem staat gepland voor 2022 (gecombineerd met de 
implementatie van de Omgevingswet). De prioriteiten voor 2021 zijn pragmatisch en op basis van 
ervaringen gesteld.  

5.2.3 Resultaten vergunningverlening 

Vergunningverlening 
Ontgrondingenwet (aantal 
besluiten) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Ontgrondingenwet, kort 4 10 13 12 25 

Ontgrondingenwet, lang 17 13 10 4 10 

Mer-beoordelingsbesluiten 5 18 7 10 35 

Toets ontgronding bij 
Waterwetvergunningen (WF) 

600 -19 60 -20 - 

Vrijstellingen 5 6 15 12 15 

 
Het aantal gerealiseerde producten is lager dan gepland, dit zit met name in het aantal ‘besluiten 
lange procedure’ en het aantal ‘m.e.r.-beoordelingsbesluiten’. Ten tijde van het opstellen van dit 
verslag, loopt er veel vooroverleg (aanvragen zijn in voorbereiding). Verder valt op dat het aantal voor 
2021 geplande ontgrondingsbesluiten korte procedure (25 stuks) een stuk hoger is dan de 
gerealiseerde producten in de afgelopen jaren (4 in 2018, 10 in 2019 en 13 in 2020). De verwachte 
verhoging van het aantal korte procedures heeft zich dus (nog) niet voorgedaan. 
 
Volgens de wetgeving moet in de meeste gevallen, voorafgaand aan de ontgrondingsvergunning, een 
m.e.r.-beoordelingsbesluit worden genomen. In sommige gevallen hoeft dit niet, bijvoorbeeld als een 
wijziging aan een vergunningvoorschrift plaatsvindt. Ook kan het m.e.r.-beoordelingsbesluit vorig jaar 
al genomen zijn. Het aantal m.e.r.-beoordelingsbesluiten hoeft daarom niet altijd exact gelijk te zijn 
aan het aantal verleende vergunningen.  
 
Wetterskip Fryslân ontvangt jaarlijks rond de 1.000 aanvragen voor een vergunning Waterwet, waarbij 
ook regelmatig sprake is van een (vergunningplichtige) ontgronding. De FUMO zou deze aanvragen 
daarom moeten controleren op vergunningplicht, maar ontvangt sinds 2018 geen afschriften meer 
van aanvragen/vergunningen Waterwet. Voor een efficiënte toetsing zijn daarom andere goede 
afspraken met Wetterskip Fryslân over de werkwijze van belang. Ook in 2021 is overleg gevoerd om 

 
17 Bestuurlijke strafbeschikking milieu. 
18 De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een toezichtloket bodem ingericht, waar signalen afgegeven kunnen 
worden over bedrijven / overheden die vermoedelijk bodem- of bouwstoffenregelgeving overtreden ('Bodemsignaal'). Ook 
kunnen hier andere misstanden worden gemeld die betrekking hebben op bodem. 
19 Aantal uitgevoerde checks is onbekend. Er is in 2019, 140 uren voor deze taak geraamd en 42 uren besteed. 
20 Zie toelichting tabel. 
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deze samenwerking met het wetterskip te optimaliseren, maar nog zonder concreet resultaat. We 
blijven inzetten op goede werkafspraken. 
 
De vrijstellingsmogelijkheden van de vergunningplicht uit de Ontgrondingenverordening Friesland 
(1996) zijn zoveel mogelijk benut. Ook de ruimere definitie van ‘waterstaatswerk’ uit de Waterwet 
bood mogelijkheden. In 2021 zijn 12 ontgrondingsgevallen gemeld, die onder de 
vrijstellingsbepalingen vielen. Deze ontgrondingsgevallen zijn behandeld door de afdeling toezicht.  
 
Tot slot heeft de FUMO in 2021 namens de provincie deelgenomen aan het landelijk vakberaad 
ontgrondingen. 

5.2.3.1 Tijdigheid  

In 2021 zijn alle vergunningen voor ontgrondingen tijdig verleend. Het doel van 95% tijdig te verlenen 
is dan ook behaald. 

5.2.4 Resultaten toezicht 

 
Toezicht en handhaving  
(aantal controles e.d.) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Aantal locaties primaire 
ontgrondingen 

12 12 12 12 12 

Controles primaire 
ontgrondingen 

82 47 60 64 60 

Controles secundaire 
ontgrondingen 

25 7 30 26 20 

Vrije veld controles 
(aantal toezichtszaken) 

4 47 30 335 uur21 630 uur 

 
De controles primaire ontgrondingen zijn volgens planning verlopen. Er zijn per winningslocatie 
gemiddeld 5 contactmomenten per jaar. Er is geen strikt onderscheid tussen reguliere en hercontroles 
(overlapt elkaar). In 2021 is ingezet op monitoring van de gewonnen hoeveelheden. Ook wordt met 
vergunningverlening nader bekeken welke vergunningen actualisatie behoeven (bijvoorbeeld 
vanwege niet-handhaafbare voorschriften). Twee van de 12 winningslocaties zitten in de fase van 
oplevering (dit betekent dat de zandwinning is afgelopen en de locatie volgens voorschriften moet 
worden opgeleverd). Van de 10 operationele locaties zijn bij een vijftal putten overtredingen 
geconstateerd. De overtredingen worden door de bedrijven opgepakt en hersteld. 
 
Verder zijn er meer secundaire controles uitgevoerd dan gepland. Het naleefgedrag bij de secundaire 
controles is heel goed; er zijn een tweetal aanschrijvingen verstuurd via de LHS. Aan de vrije veld 
controles (opsporen illegale activiteiten) is in 2020 en 2021 meer aandacht besteed dan vorige jaren. 
Het vermoeden bestaat namelijk dat niet alle ontgrondingen worden aangevraagd. Er zijn door de 
FUMO gesprekken gevoerd met het Wetterskip Fryslân en de provincie over 
ontgrondingsverplichtingen (aanvraag of melding indienen voor ontgrondingswerken). Geconstateerd 
is dat de overtredingen (niet aanvragen of niet melden van een ontgronding) veelal te maken hebben 
met onwetendheid. In 2022 wordt deze aandacht voor vrije veld controles verder uitgebouwd, denk 
bijvoorbeeld ook aan verdieping van havens en waterwegen, waarvoor nog niet altijd 
ontgrondingsvergunning voor aangevraagd wordt. Ook de afstemming met het Wetterskip en 
provincie verdient blijvende aandacht. 
 
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 

 
21 In aantallen gaat het om 27. Wijze van rapporteren 2021 wijkt af omdat in het VTH-uitvoeringsprogramma 2021 is 

geprogrammeerd in uren.  
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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 ziet de FUMO ook toe op de correcte aanleg van de vrijgestelde poelen in het kader van 
het project ‘Herstel droge dooradering’. 25% van de subsidieaanvragen worden gecontroleerd. 

5.2.4.1 Naleving 

Bij de primaire ontgrondingen lopen reguliere en hercontroles door elkaar. Globaal gezien zijn bij vijf 
van de tien operationele zandwinlocaties overtredingen geconstateerd. De naleving in 2021 is 
vergelijkbaar met 2020: zo’n 50%. In de contacten met de ondernemers zet de FUMO in op 
proactieve naleving door de bedrijven zelf; het heeft wat tijd nodig voordat dit in het naleefgedrag 
zichtbaar wordt. Het naleefgedrag bij de secundaire ontgrondingen is 70%. Bij de vrije veldcontroles 
is het vaak de onwetendheid waardoor initiatiefnemers verzuimen een melding te doen of een 
ontgrondingsvergunning aan te vragen. Bij de controles op poelen en dobben zijn geen overtredingen 
geconstateerd. 

5.2.5 Evaluatie 2021 

Het aantal verleende ontgrondingsvergunningen is vergelijkbaar met vorig jaar. De verwachte stijging 
van het aantal besluiten ‘korte procedure heeft zich nog niet duidelijk voorgedaan. Registratie en 
aanlevering van gegevens is voor dit onderdeel een aandachtspunt, waarbij ingezet moet worden op 
volledig en juist registreren in zaaksysteem LEEF. Het naleefgedrag bij secundaire ontgrondingen is 
goed, bij de primaire ontgrondingen blijft dit steken op ongeveer 50%. Ook in 2022 wordt ingezet op 
het stimuleren van het aanvragen van vergunningen en verbeteren van het naleven van de 
vergunningvoorschriften bij primaire ontgrondingen. 
 

5.3 Ontheffingen storten afvalstoffen buiten inrichtingen en ontheffingen Provinciale 
Milieuverordening (PMV) 

 
Het afgeven van ontheffingen betreft: 
• Ontheffingen PMV, zoals werkzaamheden in stiltegebieden of waterwingebied (bijvoorbeeld 

seismisch onderzoek in een stiltegebied). 
• Ontheffingen Stortbesluit als er (tijdelijk) geen andere verwerkingsmogelijkheden zijn. 
• Ontheffingen op grond van artikel 10.63 Wm, zoals storten van afvalstoffen in de bodem 

(bijvoorbeeld storten van watercrassula in de bodem) of het uitrijden van digestaat. 
 
In 2021 zijn er 10 ontheffingen behandeld. Alle verzoeken zijn tijdig afgehandeld. 
 
Ontheffingen Stortbesluit / 

storten afvalstoffen buiten 

inrichtingen /Provinciale Milieu 

Verordening (aantal  

besluiten)  

Realisatie 

2018 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2020 

Realisatie 

2021 

Planning 

2021 

Ontheffingen PMV 3 1 1 6 5 

Ontheffingen Stortbesluit  5 3 5 4 

Ontheffingen stortverbod buiten 
inrichtingen 

1 1 2 0 

 
Een deel van het toezicht op de PMV wordt uitgevoerd door de toezichthouders van de Wet 
natuurbescherming. Vanuit Terschelling is er een handhavingsverzoek binnengekomen ten aanzien 
van het motorcrossterrein aan de Badweg, West-Terschelling. Er is geconstateerd dat er voor deze 
inrichting, gelegen binnen een stiltegebied geen benodigde ontheffing is afgegeven. Dit traject is 
inmiddels opgestart. Totdat de juiste toestemming zijn verleend zal er naar verwachting niet worden 
gecrosst. Verder is er een bezwaarschrift behandeld ten aanzien van de ontheffing van de provinciale 
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milieuverordening ten behoeve van het festival Eilân op Terschelling. Het bezwaar is ongegrond 
verklaard. Er is door bezwaarmaker inmiddels beroep ingesteld. 

5.4 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, de Wet ruimtelijke ordening en de provinciale 
wegen- en/of vaarwegenverordening. Het ‘milieutoezicht op infrastructurele voorzieningen’ is één van 
de wettelijke basistaken van de FUMO indien GS het besluit ten aanzien van Ruimtelijke Ordening 
neemt. De basistaak behelst het toezicht op de bepalingen van de Wabo, Wm en Wbb.  
  
In 2021 is door de FUMO-toezicht gehouden op werkzaamheden ten behoeve van onderzoeken naar 
de toegepaste staalslakken en uitloging daarvan bij De Centrale As.  

5.5 Bodem overig  

 
Nazorg stortplaatsen 
Op grond van paragraaf 8.2 Wet milieubeheer is de provincie bevoegd gezag met betrekking tot de 
nazorg van stortplaatsen en is zelf ook, na sluiting, verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg. 
De provincie is bevoegd tot het afgeven van een verklaring waarmee een stortplaats gesloten wordt 
verklaard, het instemmen met een nazorgplan, het geven van een bevel tot aanpassing van een 
nazorgplan en het houden van toezicht op de naleving van voornoemde plannen.  
 
Per 1 augustus 2019 is de coördinatie van de nazorg voor de stortplaatsen, in relatie tot het 
provinciale nazorgfonds “Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân”, ondergebracht bij de afdeling 
Omgevingszaken. Het financiële beheer van het fonds berust eveneens bij de provincie. De FUMO 
doet uitvoeringswerkzaamheden en beheer en onderhoud in opdracht van de provincie. In 2021 
vielen zeven stortplaatsen onder de nazorg: Skinkeskâns, Ecopark de Wierde, Noordelijke geluidswal 
Drachtstervaart en vier voormalige baggerspeciestortplaatsen: Polderhoofdkanaal, Grietmansrak, 
Kromme Ee en Trijehûs.  
 
Stortplaats Skinkeskans is de enige stortplaats die al overgedragen is aan het Nazorgfonds van de 
provincie en onder de eeuwigdurende nazorg valt (toezicht op omgevingsvergunningen en 
verantwoordelijk voor instandhouding van de nazorgvoorzieningen op de locatie). Voor de overige 
nazorgstortplaatsen zijn de huidige exploitanten (Omrin, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân zelf, 
gemeente Smallingerland en 1 particuliere eigenaar) nog zelf verantwoordelijk. Tot aan de overdracht 
naar het Nazorgfonds; dan gaat die verantwoordelijkheid over naar de provincie. 
 

Toezicht en 
handhaving  
(aantal controles 
e.d.) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Toezicht voormalige 
stortplaatsen 

8 13 0 0 8 

 
Het kenniscentrum, van E-kwadraat en Oosterhof-Holman, is in 2019 opgeleverd en is tevens een 
inrichting waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Voor Skinkeskans en Ecopark De Wierde is in 
2020 gestart met het actualiseren van de betreffende nazorgplannen. Naar verwachting worden deze 
actualisaties in 2022 opgeleverd en wordt onderzocht of het benodigde doelvermogen nog voldoende 
is.  
 
Voor Trijehûs en Drachtstervaart zijn in 2021 de concept nazorgplannen aangeleverd. Voor Trijehus 
is voldoende doelvermogen beschikbaar en deze locatie zal in 2022 worden overgedragen aan het 
nazorgfonds. Voor Drachtstervaart is een second opinion uitgevoerd in opdracht van de provincie. Het 
concept nazorgplan en het geprognotiseerde doelvermogen is nog niet toereikend en moet nog op 
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onderdelen worden bijgesteld. Met gemeente Smallingerland is vooralsnog overeenstemming bereikt 
om in 2022 eerst een voorheffing (storten van deel van het vereiste doelvermogen in nazorgfonds) op 
te leggen. Voor de voormalige baggerdepots Kromme Ee, Grietmansrak en Polderhoofdkanaal is in 
2020, in samenwerking met de Fumo, gestart om de dossiers door te lichten teneinde de benodigde 
nazorgprogramma’s en doelvermogens hiervoor scherp te krijgen. Medio 2022 wordt deze analyse 
opgeleverd. 
 
De planning was om 8 Wabo controles bij de stortplaatsen te doen. Deze controles zouden eind 2021 
plaatsvinden, maar konden door Covid-19 geen doorgang vinden. De controles worden momenteel 
ingehaald in medio 2022 afgerond.  
 
Bodembeleid 

In 2021 is de totstandkoming van een startnotitie bodembeleid vormgegeven. De integrale 
beleidsnotitie zoals behandeld in de Statencommissie in november 2020 heeft qua proces een andere 
insteek gekregen na gesprekken met Statenfracties en besluitvorming in GS. Er is op basis daarvan 
een startnotitie opgesteld waarbij gekozen is voor het opnemen van twee scenario’s. Het eerste 
scenario richt zich op het bestaande wettelijke kader rond bodemverontreiniging, sanering en nieuwe 
stoffen/bedreigingen als PFAS. Het tweede scenario richt zicht additioneel op bodemgezondheid/ 
bodemvitaliteit vanuit de biofysische eigenschappen van de bodem, geredeneerd vanuit het 
bodem(eco)systeem en de balans tussen het gebruik en bescherming van de bodem. Het vertrekpunt 
hierbij is zowel de landelijke als provinciale omgevingsvisie. Ook de Europese bodemstrategie speelt 
daarin een belangrijke rol. Het tweede scenario uit de startnotitie behelst 2 stappen waarbij de eerste 
stap betrekking heeft op een onderzoek/studie naar bodemvitaliteit in samenhang met de 
transitieprojecten die binnen de relevante opgaven, zoals landbouw, biodiversiteit, veenweide, 
water/klimaat en energietransitie plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar 
bodemvitaliteit zal de tweede stap worden gemaakt door het vaststellen van ambities, meetbare 
doelen, handelingsperspectieven en sturingsmechanismen om uiteindelijk de komen tot een 
geactualiseerd beleidskader. 
 
Naast dat er in 2021 gewerkt is aan bodemontwikkelingsbeleid voor bodemgezondheid hebben er ook 
saneringen plaatsgevonden in het kader van de afronding van spoedlocaties. Ook is er verder 
invulling gegeven aan de warme overdracht van bodemtaken in relatie tot de Omgevingswet en 
hebben er in dat kader ook onderzoeken plaatsgevonden vanuit de inhaalslag die n.a.v. de warme 
overdracht naar voren zijn gekomen. Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet is gekeken 
naar de aanpak van grondwatersaneringen. Voor deze saneringen blijft de provincie namelijk 
bevoegd gezag.  Ook is er gewerkt aan ontwikkelingsbeleid voor nieuwe stoffen zoals PFAS en 
diffuus lood. Daarin is aansluiting gezocht bij de landelijke ontwikkelingen. Het jaar 2021 betrof tevens 
een overgangsjaar door uitstel van de Omgevingswet. Vanuit dat gegeven is Gedeputeerde Staten in 
geheel 2021 bevoegd gezag geweest vanuit de Wet bodembescherming.  
 
Bodeminformatiebeheer 
De Shared Service voor Bodeminformatie is een samenwerking tussen gemeenten, provincie en 
ketenpartners. Het doel is bodeminformatie digitaal breed toegankelijk te maken. De FUMO zorgt 
voor het beheer (o.a. periodieke aanbesteding van de diensten voor de invoer van bodemrapporten). 
De Shared Service ontvangt een provinciale bijdrage voor het abonnement voor het 
bodeminformatiesysteem (Nazca). Naast de bijdrage in abonnementskosten draagt de provincie bij in 
de werkzaamheden voor het operationeel beheer. Het afgelopen jaar heeft de Shared Service een 
begin gemaakt met het voldoen aan de AVG. Het is de bedoeling de op papier gestelde structuur de 
komende jaren in het bodeminformatiesysteem te implementeren. 
 
Overdracht Bodemtaken in het kader Omgevingswet 
Met de komst van de Omgevingswet gaat de Wet bodembescherming (Wbb) op in de Omgevingswet. 
De provincie is nu (uitgezonderd het grondgebied van de gemeente Leeuwarden) het bevoegd gezag 
voor deze wet. Onder de Omgevingswet worden de gemeenten (grotendeels) verantwoordelijk.  
Daarmee zal informatie met betrekking tot de (potentiële) ernstige gevallen van bodemverontreiniging 



Jaarverslag VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2021 
 

31 

moeten worden overgedragen van de provincie aan de gemeenten. Daardoor gaat data en informatie 
over deze locaties (gevallen) die nu nog in beheer zijn bij de provincie over naar de gemeenten. 
Uitzondering hierop vormen de locaties die vallen onder het overgangsrecht.  
 
Er is een project gestart met als doel om de overdracht van data en informatie goed te organiseren.  
Dit betekent het volgende: 
1. het bereiken van een robuuste informatiebasis voor het beheer van de chemische bodemkwaliteit;  
2. een overzicht van categorieën locaties die overgaan naar de gemeenten en locaties die vallen 

onder het overgangsrecht; 
3. een soepele en naar tevredenheid van alle betrokkenen verlopen overdracht van data en 

informatie over locaties. 
Met deze data moeten de gemeenten hun beleidsdoelstellingen kunnen formuleren voor wat betreft 
het beheer van bodem en grondwater onder de Omgevingswet. 
 
De FUMO begeleidt, onder regie van de provincie, het proces en de overdracht van de bodemtaken 
voor iedere gemeente (project ‘Warme Overdracht’). Dit proces is gestart in 2019 en verloopt 
voorspoedig. Door het uitstellen van de Omgevingswet zal het project volledig worden afgerond in 
2022. Daarnaast komen diverse onderwerpen aan de orde die (in)direct te maken hebben met het 
project ‘Warme Overdracht’ en door het uitstel meegenomen kunnen worden. Te noemen zijn 
onderwerpen als diffuus lood, AVG en digitaliseren van dossiers. 
 
Bodemconvenant / Transitie Bodem 
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 relevante (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. 
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6 Verslag Water  

6.1 Whvbz22 

6.1.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021 

In 2021 waren er vanwege Covid-19 een aantal periodes van lockdown. In deze periodes zijn de 
badinrichtingen gesloten geweest en zijn deze fysiek niet gecontroleerd. Waar dat mogelijk zijn deze 
inrichtingen wel administratief gecontroleerd. Uiteindelijk lag eind 2021 het aantal reguliere controles 
wel in lijn met vorige jaren. Als gevolg van de lockdowns, ligt het aantal hercontroles daarentegen 
beduidend lager dan in voorgaande jaren. De opgelopen achterstand wordt zo mogelijk in 2022 
ingehaald. 

6.1.2 Resultaten risicoanalyse 

De risicoanalyse Water is in 2020 vastgesteld en vertaald in het provinciale VTH-programma 2021. 
Het toezicht is daarmee in overeenstemming gebracht: er vindt risicogericht toezicht plaats. 

6.1.3 Resultaten vergunningverlening Whvbz zwembaden, sauna’s en oppervlaktewater 

WHVBZ 
vergunningverlening 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Afhandelen meldingen 2 4 8 4 10 

Verwerken ontheffingen 0 1 1 1 2 

 
De meeste baden die nog aangemeld moesten worden, hebben besloten dit bad niet meer open te 
stellen voor derden. De verwachtte 10 meldingen is daarom niet gerealiseerd. 

6.1.4 Resultaten toezicht zwembaden en sauna’s 

In 2021 waren er 116 te controleren (semi-) zwembaden en sauna’s. Deze 116 baden zijn onder te 
verdelen in 44 openbaar toegankelijke baden, 70 niet-openbaar toegankelijke baden en 2 medische 
baden. Daarnaast zijn er nog 18 zwembaden gecontroleerd om een inhaalslag te maken vanuit 2020. 
 
WHVBZ toezicht en 
handhaving 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Aantal badinrichtingen 117 112 115 116 119 

Aantal fysiek gecontroleerde 
baden  

90 97 102 104 119 

      

Reguliere controles23 42 97 95 104 119 

Hercontroles (fysiek en 
administratief) 

74 76 42 26 60 

Controle handhavingsbesluit 3 4   n.v.t. 

Controle thema/aspect 2    n.v.t. 

Verwerken maandelijkse 
laboratoriumtoetsen 

 112 115 116 n.v.t. 

Aantal administratief 
gecontroleerde baden 

25    n.v.t. 

Uitvoering jaartoetsen 117 112 115 116 119 

Naleefgedrag24 10% 22% 15% 15% 25% 

 
Bij de uitvoering van het toezicht in 2021 zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 
▪ Alle inrichtingen worden in principe bezocht; 

 
22 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
23 In de voorgaande jaren was hier een post aantal fysieke controles (103 in 2016 en 141 in 2017), deze is nu opgesplitst in 
reguliere controles, 1e en 2e hercontroles.  
24 Hieronder wordt verstaan het percentage baden waar bij een reguliere controle geen overtredingen zijn geconstateerd. 
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▪ Van de 9025 kleine baden (voortgekomen uit inhaalslag) wordt het resterende gedeelte 
gecontroleerd. Deze baden zijn gewezen op de verplichtingen uit de Whvbz. Een groot deel van 
deze baden blijkt na controle niet onder huidige en toekomstige wetgeving van het Besluit 
activiteiten leefomgeving te vallen of de eigenaren hebben ervoor gekozen het bad te sluiten. 

 
Met deze aanpak wordt aan de IPO-norm voldaan en wordt naar verwachting op termijn een beter 
naleefgedrag bereikt. De inhaalslag kleine baden is hiermee afgerond. 

6.1.4.1 Naleving 

Het aantal controles ligt een stuk hoger dan een paar jaar geleden. Het naleefgedrag is ondanks deze 
intensivering van het toezicht, nog niet hoog. Naar aanleiding van de reguliere controles was in 2021 
in 85% van de gevallen een hercontrole nodig. Vooral de voorschriften rond de maandelijkse 
waterkwaliteitsmetingen en het aanleveren van deze gegevens aan het bevoegd gezag worden vaak 
overtreden. 

6.1.5 Resultaten toezicht zwemlocaties in oppervlaktewater 

Oppervlaktewater 
toezicht en handhaving 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Aantal zwemlocaties 52 52 52 51 51 

Controles zwemlocaties  73 51 60 49 51 

Tellen bezoekers 42 0 40 41 41 

Blauwalg      

Zwemverbod -  -  nvt 

Negatief zwemadvies 10  2  nvt 

Waarschuwing 43  33  nvt 

Bacteriële 
overschrijdingen 

     

Negatief zwemadvies 4  3  nvt 

Waarschuwingen 0  -  nvt 

1e overschrijding 3  -  nvt 

Zwemmersjeuk       

Waarschuwing -  -  nvt 

Onveilige situatie      

Waarschuwingen en 
negatief zwemadvies2627 

1 52 94 in totaal 191 in totaal 140 

Klachten 
(zwemwatertelefoon) 

77 24 36 46 50 

 
In 2021 zijn vrijwel alle aangewezen zwemplaatsen onderzocht op veiligheid, hygiëne, bereikbaarheid 
en populariteit. Zo is in 2021 bij 43 zwemlocaties tellingen van de bezoekersaantallen gedaan. Het 
één en ander is conform planning. Enkele Noordzee-locaties zijn niet bezocht, het risico hiervan wordt 
als verwaarloosbaar beschouwd. Het oppervlaktewater is tweewekelijks bemonsterd gedurende het 
zwemseizoen door de waterbeheerder. 
 
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. In 2021 heeft de FUMO van burgers 46 
klachten en meldingen ontvangen over het zwemwater. Deze meldingen variëren van jeuk na het 
zwemmen tot klachten over gevaarlijke situaties voor zwemmers. Alle klachten worden doorgegeven 
aan de GGD. Het aantal klachten is hoger dan vorig jaar, maar in lijn met het aantal klachten van de 
jaren daarvoor.   

 
25 Uit een inventarisatie in 2016-2017 is gebleken dat in zo’n 90 vakantiehuizen, bed- & breakfast-gelegenheden e.d. ook 
zwembaden zijn die openbesteld zijn voor derden en dus aan de eisen van de Whvbz moeten voldoen. Deze waren tot dan 
toe niet in beeld. Veelal voldoend deze inrichtingen nog niet aan de eisen en voeren zij nog geen maandelijkse 
zwemwateranalyse uit.  
26 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de waarschuwing en negatief zwemadvies.  
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Elk jaar wordt het publiek voorgelicht doormiddel van een internetsite (www.fumo.nl en 
www.zwemwater.nl), social media (twitter) en de zwemwatertelefoon. In de provinciale 
watersportbrochure is een dubbele pagina over zwemmen opgenomen. Via deze wegen is informatie 
verstrekt over onder andere de geldende waarschuwingen en negatieve zwemadviezen.  

6.1.5.1 Naleving 

De waterkwaliteit van de zwemlocaties is over het algemeen goed tot uitstekend. Met uitzondering 
van de locatie Swimplak Eastermar voldoet het zwemwater in het oppervlaktewater in Fryslân aan de 
normen van de Europese zwemwaterrichtlijn. Bij De Leien zijn maatregelen genomen om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Bij deze locatie is de meetreeks van Wetterskip Fryslân opnieuw gestart. 
In 2021 is wederom de aanwezigheid van blauwalg en bacteriën nauwlettend in de gaten gehouden. 
Door een nieuwe meetmethode voor blauwalgen (het Blauwalgenprotocol) was het aantal 
waarschuwingen en negatieve zwemadviezen in 2021 fors hoger dan voorgaande jaren. 

6.1.6 Evaluatie 2021 

Het aantal uitgevoerde controles bij zwembaden en sauna’s ligt in lijn met voorgaande jaren, ondanks 
meerdere lockdowns. Over het algemeen is het naleefgedrag in de afgelopen jaren niet hoog. Bij 
controles van de zwemlocaties in oppervlaktewater is geconstateerd dat de waterkwaliteit over het 
algemeen goed tot uitstekend is. 

6.2 Waterwet 

6.2.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021 

Er zijn geen relevante veranderingen en afwijkingen.  

6.2.2 Resultaten risicoanalyse 

De risicoanalyse Water is in 2020 vastgesteld en vertaald in het provinciale VTH-programma 2021. 

6.2.3 Resultaten vergunningverlening grondwateronttrekkingen en open 
bodemenergiesystemen 

Op dit moment zijn er 20 grote onttrekkingen in Fryslân. Ongeveer de helft daarvan zijn onttrekkingen 
ten behoeve van drinkwater door het drinkwaterbedrijf Vitens. Momenteel wordt gewerkt aan een 
evaluatie van deze 20 vergunningen. De toestemmingen zijn al tientallen jaar oud en nadien nooit 
herzien. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de effecten op de omgeving en de noodzaak van het 
handhaven van de vergunningvoorschriften. De geplande aanpassing van de vergunningen is 
vanwege een vertraging van de evaluatie niet in 2021 gerealiseerd. In 2022 zullen op basis van de 
evaluatie gewijzigde vergunningen worden opgesteld.  
 

Vergunningverlening 
Waterwet  

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Aantal aanwezige 
grootschalige 
grondwateronttrekkingen 

19 20 20 20 20 

Waterwet, grootschalige 
grondwateronttrekkingen 
Vergunningen verleend 
 
Doorlichtingen uitgevoerd 

 
 
0 
 

Proces 
loopt 

 
 
0 
 

Proces 
loopt 

 
 
0 
 

Proces 
loopt 

 
 
0 
 

Proces 
loopt 

 
 

nvt 

 
 
 
 
 

http://www.fumo.nl/
http://www.zwemwater.nl/
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Open bodemenergiesystemen  

Vergunningverlening 
Waterwet  

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Aantal aanwezige 
bodemenergiesystemen 

181 181 182 182 nvt 

Bodemenergiesystemen / 
WKO 
(>10 m3/h), vergunning 
verleend 

1 0 1 0 nvt 

6.2.3.1 Tijdigheid 

Er zijn in 2021 geen vergunningen verleend.  

6.2.4 Resultaten toezicht 

 
Grondwateronttrekkingen 
Waterwet Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
Planning 

2021 

Controles 
grondwateronttrekkingen 
industrie en drinkwater 
registratieformulieren 

23 21 21 24 21 

 
Alle onttrekkingen werden op basis van de geregistreerde hoeveelheden onttrokken grondwater 
administratief gecontroleerd. Dit is volgens planning uitgevoerd. Het naleefgedrag was 100%; 
daarmee is de doelstelling uit het VTH-programma van  (>95%) ruimschoots behaald. 
 
Open bodemenergiesystemen  
 
Waterwet Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
Planning 

2021 

Administratieve controles 
bij warmte koudeopslag 
(WKO) / 
bodemenergiesysteem 

63 67 68 68 68 

Controles WKO fysiek 3 3 1 5 5 

Controles nieuwe WKO 
systemen 

0 2 1 0 2 

 
Alle bodemenergiesystemen zijn op basis van de aangeleverde gegevens administratief 
gecontroleerd. De fysieke controles zijn in 2021 uitgevoerd volgens planning. Er zijn in 2021 geen 
nieuwe WKO-systemen gerealiseerd.  
 
Het tijdig en volledig registreren van de onttrokken en geïnfiltreerde hoeveelheden grondwater wordt 
steeds beter nageleefd. Ongeveer een vierde van de bedrijven moest na het verstrijken van de 
termijn aangespoord worden om de registratie alsnog in te dienen. Tegen een beperkt aantal zal 
mogelijk handhavend worden opgetreden. 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 / 
koude per m3 grondwater) en het energierendement. Daarom wordt ook in 2022 ingezet op het tijdig 
en volledig indienen van registraties.  
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6.2.4.1 Naleving 

Het overgrote deel van de grondwateronttrekkingen voldoet aan de vergunning. Bedrijven met een 
open bodemenergiesysteem leven de voorschriften over het algemeen goed na. Na een periode van 
stimuleren van naleving in combinatie met toezicht, is de technologie en bekendheid met de regels zo 
ver gevorderd dat sprake is van een ‘volwassen branche’. Het tijdig en volledig registreren van de 
onttrokken en geïnfiltreerde hoeveelheden grondwater wordt echter nog niet goed nageleefd. 

6.2.5 Evaluatie 2021 

Het naleefgedrag ligt hoog. Het overgrote deel van de onttrekkingen voldoet aan de vergunning. 
Verbeteringen liggen voornamelijk op het vlak van registratie.  
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7 Natuur 
 
Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Verordening Wet natuurbescherming 2017 zijn 
Gedeputeerde Staten bevoegd om ontheffingen en vergunningen te verlenen. Gedeputeerde Staten 
zijn op grond van deze regelgeving tevens bevoegd gezag voor het toezicht op de naleving. De Wnb 
kent een aantal onderdelen:  

1. bescherming van Natura 2000-gebieden met als belangrijk onderdeel stikstof;  
2. soortenbescherming; 
3. bescherming van de houtopstanden. 

Daarnaast heeft de provincie een uitvoerende taak ten aanzien van de Wadloopverordening en de 
Natuurschoonwet. 
 
De uitvoering van de vergunningverlening Wnb en verordening Wnb ligt bij de provincie, afdeling 
Omgevingszaken. Het natuurtoezicht wordt uitgevoerd door de FUMO, evenals de strafrechtelijke 
handhaving. De ondersteuning van de FUMO met juridische, beleidsmatige en ecologische 
deskundigheid en de bestuursrechtelijke handhaving ligt bij de provincie. De FUMO zorgt voor de 
handhaafbaarheidstoets bij ontheffingen en vergunningen. Ook zorgt de FUMO voor inbreng bij het 
vormgeven van het handhavingsbeleid voor natuur.  

7.1.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021 

Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019, 
kwam vergunningverlening en toezicht in relatie tot stikstof stil te liggen. In deze uitspraak heeft de 
Raad van State 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 lange tijd stil in 
afwachting op meer duidelijkheid en toekomstperspectief. In 2021 is de vergunningverlening goed op 
gang gekomen en zijn de procedures die lange tijd stil hebben gelegen weer opgepakt. In het laatste 
kwartaal van 2021 is er door een Aerius update minder vergund. Tevens zijn in 2021 de eerste 
werkzaamheden rondom de PAS-melders opgestart, zijn we in gesprek met IPO ten aanzien van 
PAS-melders en de mogelijke oplossingen en is er een handhavingsverzoek op 50 PAS-melders 
ontvangen en opgepakt. 

7.1.2 Resultaten risicoanalyse/ prioritering  

Met het vaststellen van het VTH programma 2021 is de risicoanalyse voor natuur verlengd tot en met 
2022. In het kader van het Big 8 onderzoek wordt gewerkt aan een uniforme wijze van opstellen van 
nieuwe risico-analyses.  
 
In 2021 is voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming gewerkt aan de volgende prioriteiten: 

1. Het actueel houden van informatie voor alle partijen: informatieverstrekking en voorlichting en 
zorgen voor kwalitatief goed een volledige aanvragen;  

2. Organisatie en uitvoering Wnb;  
3. Voorlichting geven intern en richting gemeenten, Fumo en Wetterskip ten aanzien van de Wet 

natuurbescherming; 
4. Aanvullen van de ontbrekende beleids- en toetsingskaders; 
5. Inventarisatie van bedrijven met een Wnb vergunning en een check op bedrijven waar de 

provincie bevoegd gezag is en waarvoor een omgevingsvergunning is verleend;  

6. Implementatie van de Omgevingswet en de daarbij behorende Omgevingsverordening, 

toepasbare regels, processen en opleidingen op het onderdeel natuur.  

Bovenstaande punten zijn grotendeels opgepakt in 2021. Het aanvullen van ontbrekende beleids- en 
toetsingskaders is gedeeltelijk opgepakt en zal doorlopen in 2022 (en verder). Een voorbeeld hiervan 
is het evenementenbeleid. Tevens is gewerkt aan de inventarisatie van bedrijven met een Wnb-
vergunning, deze prioriteit loopt door in 2022. In 2022 worden de punten verder opgepakt in 
aansluiting op de Omgevingswet en omgevingsverordening. 
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7.1.3 Resultaten vergunningverlening 

7.1.3.1 Prestatie indicatoren 

Problemen of 
risico’s 

Outcome Throughput Prestatie 
indicatoren 
(sturing) 

Resultaat 2021 

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.  

206 van de 837 (25%) 
aanvragen zijn gepauzeerd 
geweest. Indien sprake is 
van pauze is er bij het 
merendeel sprake van een 
niet-complete aanvraag28 
 
75% van de binnengekomen 
aanvragen in 2021 waren 
compleet.  
 
De doorlooptijd is per zaak 
verschillend. Zie de figuur 
onder de tabel. Gemiddeld is 
het 71 dagen. 
 
39 geweigerde besluiten.  

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

Een afname van 
onjuiste Wnb-
vergunningen aan 
bedrijven in contour 
rondom 
stikstofgevoelig 
N2000 gebied 

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

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

In 2021 is een overzicht 

gemaakt van provinciale 

bedrijven met alle afgegeven 

Wnb vergunningen. Het gaat 

om 64 bedrijven, waarvan 9 

bedrijven een wnb 

vergunning hebben. Er zijn 

10 lopende aanvragen. Van 

de overige 34 bedrijven 

hebben er 4 een positieve 

weigering, 7 zijn niet 

vergunningplichtig en 4 zijn 

in beoordeling. De overige 

19 bedrijven zijn momenteel 

in proces en zullen dit jaar 

toezichtbezoeken bij worden 

afgelegd.  
 
Daarnaast zijn er 1964 

bedrijven rondom 

stikstofgevoelig N2000 

gebieden met een Wnb 

vergunning. In 2021 hebben 

daar 46 controles 

plaatsgevonden.  

 
28 De invulling van het systeem met de reden van pauze blijkt nog niet optimaal. In 2022 gaat hier een verbeterslag op plaats 
vinden.  
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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 

Over 2021 kan nog niet 
gerapporteerd worden over 
deze prestatie indicatoren. 
Het registratiesysteem moet 
nog worden aangepast. Dit 
zal in 2022 worden 
opgepakt.  

 
Hieronder is de gemiddelde doorlooptijd opgenomen waar in de eerste KPI hierboven naar verwezen 
wordt:  
 

Type aanvraag Doorlooptijd 
Advies en informatievoorziening 60 

Gebieden 59 

Houtopstanden 88 

Natuurschoonwet 71 

PAS wadloop 45 

Soorten 53 

Stikstof 180 

Wadloopvergunning 51 

Gemiddeld 71 

 
In 2021 is voor het eerst gerapporteerd over twee van de drie kpi’s. Als volgend jaar hier ook weer 
gegevens over bekend zijn, kunnen we iets zeggen over toe of afname van kwaliteit, volledigheid van 
aanvragen en onjuiste Wnb-vergunningen aan bedrijven in de contour rondom stikstofgevoelig N2000 
gebied. De registratie van de derde KPI zal in 2022 gerealiseerd worden.  

7.1.3.2 Overzicht vergunningverlening 

Vergunningverlening 
(aantal verleend 
tenzij anders 
vermeld) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Gebiedsbescherming      

Vergunningen 27 16 20 31 15 

Vvgb’s 4 3 8 1 15 

Bestuurlijk Rechts Oordeel 27 14 16 2 15 

Soortenbescherming      

Aanvragen ontheffing 49 59 68 115 40 

Vvgb’s 2 9 11 5 15 

Bestuurlijk Rechts Oordeel 2 4 0 0 2 

Houtopstanden      

Kapmeldingen 
(binnengekomen) 

264 224 200 114 250 

Ontheffingen29 
(binnengekomen 
verzoeken) 

25 25 33 30 25 

Tenietgegane 
houtopstanden 

  8 3 10 

Illegale vellingen   34 32 30 

Herplantzaken   81 118 140 

Stikstof aanvragen      

 
29 Het gaat om verzoeken om ontheffing wachtverplichtingstermijn, herplant en herplant andere grond 
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Vergunningen 
 

184 32 15 218 180 

Vvgb’s 15 7 9 12 20 

Overig      

Bezwaar- en 
beroepsprocedures Wnb  
(aantal binnengekomen) 

144 104 62 194 20 

Afhandeling Statenvragen 10 11 15 20 15 

handhavingsverzoeken en 
dwangsommen 
 

  36 69 20 

Wob verzoeken 
 

  8 13 6 

 
Er zijn in 2021 veel meer aanvragen voor soortenbescherming binnengekomen dan verwacht. Het 
totaal aantal aanvragen voor gebieden blijft ten opzichte daarvan iets achter maar betreft het dubbele 
van wat voor 2021 was geprognostiseerd. Het aantal afgehandelde stikstof-aanvragen is iets hoger 
dan ingeschat. De voortgang in de stikstof aantallen zijn in het laatste kwartaal van 2021 - door de 
Aerius update - met doorloop naar het eerste kwartaal 2022, lager geweest. Bij houtopstanden is het 
aantal kapmeldingen een stuk lager dan vorig jaar en geprognotiseerd omdat de collectieven in 2021 
veel minder kapmeldingen hebben gedaan. Dat heeft te maken met de afloop van de SNL-periode in 
2021.  

In 2021 zijn er 69 handhavingsverzoeken en dwangsommen opgelegd. Dit is een forse stijging ten 
opzichte van 2020 en ook hoger dan verwacht. Dit komt echter wel overeen met de tendens van 
juridificering die we zien in de maatschappij. Dat zien we ook terug in het aantal bezwaar- en 
beroepsprocedures wat behoorlijk hoger is dan verwacht. Tevens zijn er 13 Wob-verzoeken 
behandeld, ook ten aanzien daarvan is een aanzienlijke toename ten opzichte van vorig jaar 
waarneembaar. 
 
Naast de vergunningverlening en de daarbij behorende overleggen wordt de expertise van de Wet 
natuurbescherming ook ingebracht bij diverse beleidsmatige overleggen, bij fauna beheerplannen en 
bij een aantal projecten.  

7.1.3.3 Tijdigheid 

In 2021 zijn er in totaal 837 vergunningaanvragen afgehandeld, dit aantal ligt hoger als in de 
voorgaande tabel omdat in de tabel de aantallen van bijvoorbeeld wadlopen en de Natuurschoonwet 
niet worden meegenomen. Over 2021 is 70% van de aangevraagde vergunningen tijdig verleend. Het 
niet behalen van de 95% is voornamelijk te wijten aan de doorwerking van de uitspraak van de Raad 
van State uit mei 2019 waarin het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd met Europese 
natuurwetgeving is verklaard. In de uitspraak heeft de Raad van State 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 lange tijd stil in afwachting op meer duidelijkheid en 
toekomstperspectief. In 2021 is de vergunningverlening van stikstof goed op gang gekomen en zijn 
veel oudere zaken opgepakt. Al deze procedures zijn niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld. 

7.1.4 Resultaten toezicht 

7.1.4.1 Prestatie indicatoren 

Afgelopen twee jaren is gebleken dat de prestatie indicatoren voor toezicht Wnb niet goed gekozen 
zijn en daardoor niet werkbaar zijn. Daarnaast is gebleken dat er sprake is van een dermate 
toenemende administratieve last dat de prestatie indicatoren niet zijn toegepast. Om deze reden is in 
onderstaande tabel onder resultaat n.v.t. ingevuld. In 2021 is in het kader van het BIG 8 onderzoek 
gewerkt aan nieuwe prestatie indicatoren.  
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Probleem of risico Outcome Throughput Prestatie-indicatoren Resultaat 2021 

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 
 
Digitale registratie 
resultaten controles 
(evt. app ontwikkelen) 

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

N.v.t. 

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 
(evt. app ontwikkelen) 

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

N.v.t. 
 
 

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 

N.v.t. 

 

7.1.4.2 Overzicht uitgevoerd toezicht 

Toezicht en handhaving 
(aantal controles e.d.) 

Realisatie 
201830 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Toezicht Natura 2000-gebieden (totaal) 2147 (91831) 1.791 1842 1538 2110 

Vergunningen, vvgb, BRO’s, 
beheermaatregelen 

66 uur 117 80 85 296 

IJsselmeervisserij 65 uur 88 19 8 88 

Bestaand gebruik en 
toegangsbeperkingen/ verstoring  
Friese IJsselmeerkust 

326 uur 719 793 558 560 

Bestaand gebruik en 
toegangsbeperkingen/ verstoring 
overige gebieden (vaste land) 

278 uur 661 869 775 956 

Prioriteiten Handhavingsplan 
Waddenzee 

183 uur 206 81 112 210 

Soortenbescherming totaal 1226 
(51532) 

1676 2146 2684 2954 

Controles gedragscodes / zorgplicht / 
Beheermaatregelen invasieve exoten 

45 uur 113 544 247 740 

Ontheffing Soorten opvangcentra, 
ruimtelijke ingrepen 

98 uur 541 926 1850 1150 

Uitvoering jacht, beheer & 
schadebestrijding 

194 uur 410 488 369 682 

 
30 Per 1 juni 2018 is overgegaan naar een andere registratiesysteem wat beter inzichtelijk moet maken in welke taken het 
toezicht is gestoken. Omdat halverwege 2018 is overgegaan naar dit systeem is nog geen volledig jaarbeeld van het 
toezicht per (sub)taak te geven. Per taakveld (bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden en Soorten) staat in de bovenste grijze rij 
het totaal gemaakte uren met direct daaronder tussen haakjes het aantal gemaakte uren tot 1 juni. In de daaronder 
vermelde (sub)taken staan de uren vermeld die hieraan zijn besteed per 1 juni. 
31 Uren vanaf 1 juni 2018. 
32 Uren vanaf 1 juni 2018. 
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Toezicht en handhaving 
(aantal controles e.d.) 

Realisatie 
201830 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Volièrecontrole, Wildlifecrime, Stroperij 96 uur 212 188 218 382 

Houtopstanden (voorheen Boswet) 
(totaal) 

1093 1952 1987 2624 2158 

Controles tenietgedane houtopstanden/ 
illegale kap 

40 controles 94 277 150 596 

Herplantcontroles 79 controles 1811 1608 2178 1096 

Controle kapmeldingen 264 
controles 

47 102 150 466 

Coördinatie Wnb (totaal)   1176 1586 1492 

Coördinatie, afstemming 203 uur 343 533 749 428 

Toezichtkringen natuurhandhaving  361 214 568 500 

Handhaving natuurtaken, strafrechtelijk 
en bestuursrechtelijk (FUMO) 

527 323 429 269 564 

Overig (o.a. toezicht provinciale 
verordeningen) 

 30 controles 109   

Natuurpact   * *  

Extra opdrachten stikstof (provinciale 
inrichtingen, handhavingsverzoeken 
PAS en combi agrarisch en Wnb 

   143633 1160 

Totaal Toezicht Wnb 6.26934 6.885 7.260 9.868 9.874 
* De realisatie van de natuurpact-uren is verdeeld onder Toezicht gebieden, soorten en houtopstanden. 

 
Toezicht Natura 2000-gebieden 
Omdat veel activiteiten vallen onder de beheerplannen, bestaat het toezicht in de Natura-2000 
gebieden grotendeels uit surveillances. Het gehele jaar door is er in deze gebieden gecontroleerd op 
initiatieven, activiteiten en toegangsbepalingen, ook die activiteiten die vallen onder de 
beheerplannen. In voorkomende gevallen is gecontroleerd op de vergunningsvoorwaarden. De 
geplande uren voor het toezicht op de Natura-2000 gebieden zijn niet gehaald. De oorzaak hiervan is 
langdurige ziekte van drie toezichthouders. Het één en ander is zoveel mogelijk ondervangen door 
surveillances met partners op te pakken, er zijn het afgelopen jaar verschillende acties geweest en in 
de toezichtskring wordt samengewerkt.  
 
Bij de Natura 2000-gebieden langs de Friese IJsselmeerkust wordt gezamenlijk toezicht gehouden 
met It Fryske Gea. Door ziekte van een medewerker van de FUMO zijn de uren die voor de FUMO 
voor deze taak gepland stonden opgevangen door middel van inhuur gedurende het seizoen. 
Door de uitval van de betreffende medewerker van de FUMO is ook de controle op de 
IJsselmeervisserij niet uitgevoerd, omdat dit specialistische werkzaamheden zijn. 
 
Soortenbescherming 
Er is meer gecontroleerd op de voorschriften van de ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen. Enerzijds 
vanwege het wegvallen van andere toezichtstaken, anderzijds vanwege extra capaciteit vanuit de 
natuurpactgelden. Met name grootschalige renovatieprojecten van woningbouwverenigingen zijn 
gecontroleerd. De particuliere sector blijft voor dit onderdeel nog achter. Bij bijvoorbeeld 
renovatiewerkzaamheden of recreatieve activiteiten wordt nog te weinig rekening gehouden met 
soortenbescherming. 
 
Controles op jacht, beheer en schadebestrijding zijn vanwege ziekte in het laatste kwartaal minder 
uitgevoerd dan gepland. Het toezicht op wildlifecrime is goeddeels volgens planning verlopen. De 
urenbesteding blijft enigszins achter, omdat er geen controles zijn uitgevoerd op stroperijactiviteiten. 
Dit in verband met het ontbreken van geweldsmiddelen bij de groene BOA’s, waardoor die omwille 
van hun veiligheid niet meer ’s avonds, ’s nachts of alleen op controle gaan. 
 
Het weidevogeltoezicht is gericht op de zorgplicht. In het broedseizoen vindt controle plaats als 
onderdeel van het reguliere (veld)toezicht. Dit is uitgevoerd volgens planning. Er zijn meer uren 

 
33 Uren totaal (Combi Wnb en Agrarisch, Wnb provinciale inrichtingen en handhavingsverzoeken PAS) 
34 Op basis van rapportage fumo uren 2018, inclusief Toezicht Natura 2000-gebieden, Toezicht soortenbescherming, Toezicht 
houtopstanden, Handhaving natuurtaken, PAS, Weidevogels, Coördinatie FUMO-provincie, Cross compliance, Wadloopverordening t&h. 
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gepland, maar dit zijn de 500 extra uren die de provincie voor het project weidevogels beschikbaar 
heeft gesteld. Deze zijn niet apart in dit overzicht opgenomen. 
 
Project weidevogels 
De provincie heeft budget beschikbaar gesteld voor 500 uren extra toezicht op de zorgplicht van de 
weidevogels. De samenwerking met een aantal externe partijen was niet optimaal, wat z’n weerslag 
heeft gehad op het toezicht. Van het weidevogeltoezicht is eind 2021 door de FUMO een verslag 
opgesteld en ter goedkeuring ingediend bij de provincie. Alle uren zijn besteed. 
 
Houtopstanden 
Ondanks extra inzet van het toezicht, wordt de achterstand van af te ronden dossiers voor de 
houtopstanden groter. Dit komt doordat een controle pas wordt afgerond als de herbeplante 
houtopstanden voldoende zijn aangeslagen. Het gevolg hiervan is dat dossiers een relatief lange 
doorlooptijd hebben. Bijkomend effect van extra toezicht is dat er ook steeds meer illegale kap wordt 
geconstateerd. Dat zorgt weer voor meer dossiers, maar ook voor het geven van meer voorlichting.  
De FUMO en de provincie onderzoeken hoe dossiers sneller kunnen worden afgehandeld, 
bijvoorbeeld door het vergelijken van luchtfoto’s bij herplantcontroles. Voor verdere efficiëntie wordt 
verdere automatisering onderzocht en worden de huidige werkprocessen beoordeeld. De inzet op 
controles van houtopstanden is iets meer geweest dan gepland. 
 
Coördinatie, afstemming 
Het toezicht en de strafrechtelijke handhaving van de Wnb is bij de FUMO ondergebracht. Alle 
overige Wnb-gerelateerde zaken, zoals vergunningverlening, ecologische toetsing maar ook 
bestuursrechtelijke handhaving en juridische ondersteuning zijn ondergebracht bij de provincie 
Fryslân. Dit vergt onderlinge afstemming – waar relatief veel tijd in gaat zitten. Daarnaast is er sprake 
van afstemming ten behoeve van de invoering van de Omgevingswet en Omgevingsverordening. 
Doordat de werkzaamheden het afgelopen jaar vooral plaatsvonden vanuit huis, is er meer tijd 
besteed aan afstemming dan was voorzien in het programma. 
 
Stikstof 
In het kader van toezicht op stikstof heeft de provincie de FUMO opdracht gegeven twee projecten uit 
te voeren. Het eerste project was het uitvoeren van gecombineerde controles. Bedrijven die door de 
FUMO gecontroleerd werden op de milieuwetgeving, werden eveneens gecontroleerd op de Wnb 
vergunning of melding. Dit betroffen agrarische inrichtingen. Het andere project bestond uit het 
uitvoeren van administratieve controles bij provinciale inrichtingen, met als doel te inventariseren in 
hoeverre er een Wnb vergunning noodzakelijk is. Beide projecten worden voorgezet in 2022. 
 
In de loop van 2021 is er nog een aanvullende opdracht aan de FUMO verstrekt voor het controleren 
van in totaal 50 ingediende handhavingsverzoeken gericht tegen de PAS. Deze controles zijn 
uitgevoerd bij de 50 agrarische inrichtingen waarop dit betrekking had. Deze opdracht is in 2021 
afgerond. 

7.1.4.3 Naleving 

Handhaving 
Vanwege Corona is er sprake van een aanhoudende toegenomen recreatiedruk in natuurgebieden. 
Daarmee bleef in 2021 ook het aantal overtredingen hoog. Vooral omdat een groot deel van deze 
recreanten ‘nieuw’ waren en niet op de hoogte waren van de toegangsbepalingen in deze gebieden. 
 
Omdat vanwege een stringenter beleid van Korpscheftaken van de politie de groene boa’s in 2018 
hun geweldsmiddelen moesten inleveren, wordt er bij overtredingen in natuurgebieden vooral 
waarschuwend opgetreden. Vanwege agressie en bedreiging is de veiligheid van de groene boa’s bij 
verbaliserend optreden niet altijd te waarborgen. Ook zijn nachtelijke surveillances en specifieke 
risicovolle acties als bijvoorbeeld controles op wild- en visstroperij niet meer uitgevoerd. Wel worden 
signalen over wild- en visstroperij doorgegeven aan de partners waarmee wordt samengewerkt.  
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Een zorgwekkend risico is dat het naleefgedrag in natuurgebieden daardoor op termijn gaat afnemen 
waarmee Natura 2000-doelstellingen in gevaar kunnen komen. Daarom heeft de FUMO begin 2021 
voor de groene boa’s een nieuwe aanvraag voor geweldsmiddelen gedaan. De verwachting is dat de 
geweldsmiddelen begin 2022 weer worden toegekend 
 
Door de groene boa’s van de FUMO zijn in 2021 in totaal 14 processen verbaal opgemaakt. 
Hiervan zijn in 3 gevallen een bestuurlijke strafbeschikkingen milieu uitgevaardigd op grond van de 
Wet natuurbescherming (2 voor soorten en 1 voor houtopstanden). De overige strafbeschikkingen zijn 
uitgevaardigd voor toegangsbeperkingen in natuurgebieden (9) en scheepvaart (2). 
 
Klachten en meldingen 
Meldingen en klachten komen via verschillende kanalen binnen (mail, app, telefoon). Deze worden 
niet geregistreerd. Er wordt onderzocht hoe deze kunnen worden bijgehouden. Klachten, meldingen 
en handhavingsverzoeken gaan voornamelijk over soortenbescherming (verstoring) in het 
broedseizoen. Aan elke melding of klacht is een passend vervolg gegeven, variërend van terugbellen 
tot handhavend optreden middels een proces verbaal. 
Handhavingsverzoeken in het kader van de Wnb die bij de FUMO worden ingediend, zijn voor 
afhandeling doorgestuurd naar de provincie. 

7.1.5 Evaluatie 2021 

De provincie heeft voor het toezicht op de Wet natuurbescherming extra budget vrijgemaakt. Dit 
budget is gebruikt om het toezicht op houtopstanden te intensiveren en de inzet op controles op 
ontheffingen te verhogen. Doordat de vacatures zijn ingevuld heeft het toezicht op de Wet 
natuurbescherming een impuls gekregen. Helaas moeten we constateren dat de werkvoorraden met 
het extra toezicht niet weggewerkt kunnen worden. Ondanks Covid-19 kon een groot deel van het 
reguliere werk in 2021 wel doorgaan. 

In 2021 zijn de geplande toezichtsuren grotendeels gemaakt. Wel hebben er wat verschuivingen in 
het type toezicht plaatsgevonden. Dit als gevolg van ziekte en het wegvallen van een aantal 
toezichtshouders. Deze uren zijn grotendeels opgevangen door inhuur. 
 
De controles in Natura 2000 gebieden en de controles op jacht beheer en schadebestrijding zijn 
achtergebleven ten opzichte van de planning. De aanvragen voor ontheffingen (soortenbescherming) 
nemen nog steeds toe. Aangezien de huidige capaciteit voor het toezicht op soorten op het maximum 
zit, moeten keuzes worden gemaakt welke controles prioriteit hebben. De controles van de afgelopen 
jaren leiden tot meer bekendheid met de wetgeving, waardoor handhavend optreden minder nodig is.   
 
De aanvragen - en daarmee controles - van vergunningen voor Natura 2000 gebieden en met name 
stikstof (voormalig PAS), blijven achter. Dit is verklaarbaar doordat de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State op 29 mei 2019 het gebruik van de PAS heeft verboden, waardoor alle 
activiteiten stil kwamen te liggen in 2019. Het aantal handhavingsverzoeken en Wob verzoeken 
neemt toe. Zo is er door één partij, 50 handhavingsverzoeken ingediend in het kader van de PAS.  
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7.1.6 Natuur overig 

7.1.6.1 Wadloopverordening 

 

Vergunningverlening, 
toezicht en 
handhaving 
Wadloopverordening 
(aantal controles e.d.) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Vergunningen en 
ontheffingen 

19 45 283 97 20 

Controles 
Wadloopverordening 

6 13 15 13 10 

 
In 2020 zijn alle vergunningen en -ontheffingen opnieuw verleend voor de duur van 6 jaar. Vanaf 
2021 kunnen het gehele jaar vergunningen worden afgegeven en daarmee is het aanvragen 
laagdrempeliger geworden. Relatief gezien zijn er meer aanvragen gedaan door solisten.  
 
De provinciale Wadloopverordening35 wordt gecontroleerd door de FUMO. Vanwege het provincie 
overschrijdende gebied wordt dit gedaan in samenwerking met de provincie Groningen en incidenteel 
met het Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat en de Landelijke Eenheid van Politie. Zij hebben varend 
materieel op de Waddenzee. 
 
De controles worden steekproefsgewijs vanaf de zeedijk uitgevoerd door de toezichthouders Wet 
natuurbescherming, met name in het toeristenseizoen (mei-oktober). In 2021 zijn er 13 controles 
uitgevoerd. Het naleefgedrag van de wadlooporganisaties is over het algemeen redelijk goed. Er is 
apart verslag gedaan aan de provincie over de controles op het wadlopen. 

7.1.6.2 Overige verordeningen  

De FUMO behandelt meldingen met betrekking tot de Distelverordening en de 
Jacobskruiskruidverordening. De omvang van deze werkzaamheden is gering gebleken in 2021 en 
zijn vooraf ook niet geraamd.  
 

  

 
35 Op grond van Provinciewet, art. 145. 
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8 Veiligheid en Geluid 
 

8.1 Externe veiligheid 

Eind 2019 is landelijk besloten om het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) vanaf 2021 te 
beëindigen. Op basis de gezamenlijke agenda omgevingsveiligheid (2021-2024) is besloten om door 
te gaan met de versterking van omgevingsveiligheid. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 
bestuurlijke agenda ‘gezonde en veilige leefomgeving’ van de 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.  
 
Door het vervallen van het programma IOV vervalt de regie en coördinatie door de provincie. De 
financiering van de meerjarenagenda Omgevingsveiligheid vindt rechtstreeks plaats. Vanaf 2021 zijn 
middelen voor gemeentelijke en provinciale taken inzake externe veiligheid in het gemeente- en 
provinciefonds gestort. De middelen zijn echter niet ‘gelabeld’.  
 
Ook worden de landelijke coördinerende werkzaamheden van de zes Brzo-omgevingsdiensten (in 
Noord-Nederland: de Omgevingsdienst Groningen) niet meer uit het IOV betaald met een bijdrage 
van het ministerie. Voor 2021 werd voor Fryslân een bijdrage van € 34.339 van de provincie 
gevraagd, waarbij de Milieudienst Rijnmond de kassier functie vervulde.  
 
Met behulp van het programma IOV is de afgelopen jaren 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. Doel is om te komen tot planvoorschriften met 
betrekking tot het omgevingsveiligheidsbeleid, die later kunnen worden verbonden aan het 
gemeentelijke Omgevingsplan.   
 
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 moet 
plaatsvinden. Daarvan was in 2021 vanwege Corona geen sprake. De telling van transport van 
gevaarlijke stoffen moet daarom in een later stadium plaatsvinden. De financiering hiervan zal 
separaat (door de provincie) plaatsvinden. 
 
Voor de deelname aan landelijke kennisnetwerken (zoals kennistafels, Landelijk platform veilige 
leefomgeving) blijft nog beperkte IOV-financiering bestaan. Deze financiering voor kennisontwikkeling 
(programma 3 uit de meerjarenagenda Omgevingsveiligheid) liep in 2021 nog via de provincie. 
Hiervoor is een aparte opdracht gegeven.  
 
Risicokaart 
De provincie is verantwoordelijk voor de Risicokaart waarop de belangrijkste risicobronnen staan 
vermeld. De Risicokaart wordt nu gevoed door twee 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. Met de komst van de Omgevingswet gaat dit wijzigen. In 2021 is in landelijk 
verband gewerkt aan het Register Externe Veiligheid (REV). In 2022 worden die werkzaamheden 
voortgezet. 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 de toekomstig te 
registreren externe veiligheidsrisico’s onder de Omgevingswet. Zo komen een aantal externe 
veiligheidsrisico’s die nu zijn geregistreerd in het RRGS te vervallen maar komen er ook een aantal 
nieuwe externe veiligheidsrisico’s bij. 
 
De werkzaamheden die de provincie zelf moet uitvoeren, voortvloeiend uit de wettelijke taken zijn: 
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A. Het coördinatorschap36 met de helpdesk- en vraagbaakfunctie voor Friese gebruikers (taak 
Bestuurszaken); 

B. Toezicht houden op de actualiteit van de gegevens in het RRGS en in ISOR37 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 de provincie het 
bevoegd gezag voor is (taak Omgevingszaken);  

D. Adviesgroep Risicokaart: 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 taken A t/m C geldt, dat deze sinds de start van de tijdelijke 
rijksgelden (2006), grotendeels door de FUMO uitgevoerd worden. Er is echter geen sprake van 
structurele financiering.   
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 en RIE4 bedrijven. 

8.2 Vuurwerk 

Elk jaar stelt de vuurwerkcoördinator van de FUMO een vuurwerkjaarverslag op. In dit verslag worden 
de VTH-taken op het gebied van vuurwerkevenementen (provincie) en de controles op de 
vuurwerkopslagen (gemeenten) geëvalueerd. Ook wordt in dit verslag aandacht besteed aan de wijze 
waarop de samenwerking tussen de verschillende overheidspartijen plaatsvindt. Het jaarverslag van 
de vuurwerkcoördinator wordt gelijktijdig met het Jaarverslag VTH 2021 aan GS aangeboden: het 
verslag van de vuurwerkcoördinator is als bijlage 5 bij dit verslag opgenomen. In het hieropvolgende 
wordt in kort bestek verslag gedaan van de provinciale vuurwerktaken (vuurwerkevenementen en 
provinciale vuurwerkcoördinatie). 

8.2.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021  

Aan het begin van 2022 zijn volgens de aangeleverde gegevens door gemeenten aan de FUMO 54 
vuurwerkbedrijven operationeel. In 2021 zijn 13 vuurwerkbedrijven gestopt met de opslag en/of 
verkoop van consumentenvuurwerk. Dit is een daling van 19% ten opzichte van 2020. 
In 2021 hebben nagenoeg alle controles op vuurwerkopslagen plaatsgevonden, een deel daarvan 
waren hercontroles van 2020. Ook in 2021 is het tweede controlebezoek opgeschoven naar het 
volgende jaar, omdat ook in 2021 het merendeel van de winkels moesten sluiten in verband met de 
coronamaatregelen. Het streven blijft dat er tenminste twee controles plaatsvinden in hetzelfde 
controlejaar. 

8.2.2 Resultaten risicoanalyse 

Vanaf 1 januari 2020 trad de Risicoanalyse (RA) inwerking met bijbehorende beslisboom. De RA is 
gebaseerd op hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en omschrijft hoe de vuurwerktaken 
door de FUMO worden uitgevoerd over de periode van 4 jaar. Hierin zijn voor de komende 4 jaar 
prioriteiten gesteld voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving. Deze prioriteiten 
komen voort uit een expertmeeting: een analyse van het werk en de ‘’problemen’’ in de uitvoering van 
de VTH- taken. 
 
 
 

 
36 Denk 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. 
37 Zoals stimuleringsacties bij gemeenten om de risicokaart bij te houden, controle invoergegevens, informatie verstrekken 
over wijzigingen in invoer, wet- en regelgeving e.d. 
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8.2.3 Resultaten vergunningverlening 

Vergunningverlening 
(aantal besluiten) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Ontbrandingstoestemming 
(Vuurwerkbesluit) 

20 12 8 6 17 

Meldingen (Vuurwerkbesluit) 36 54 2 5 34 

 
Alle ingekomen aanvragen voor toestemmingen en meldingen zijn binnen de termijn afgehandeld. 

8.2.4 Resultaten toezicht 

In 2021 waren er door Corona nagenoeg geen vuurwerkevenementen. In totaal hebben 9 
vuurwerkevenementen plaatsgevonden waarvan er 8 gecontroleerd zijn. 
 

Toezicht en handhaving 
(aantal controles e.d.) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Controles 
vuurwerkevenementen 

37 33 4 8 51 

 
Het uitgangspunt is dat alle aangevraagde en gemelde vuurwerkevenementen en voorstellingen 
bezocht worden. Indien er meerdere vuurwerkevenementen of voorstellingen gelijktijdig plaatsvinden 
wordt een keuze gemaakt op basis van de mate van gevaarzetting van het evenement en het 
naleefgedrag van de beziger. De FUMO maakt hierbij gebruik van een beslisboom. Alle 
vuurwerkevenementen die op basis van de beslisboom gecontroleerd moesten worden zijn 
gecontroleerd. 

8.2.5 Evaluatie 2021  

Het jaar 2021 lag in het verlengde van het uitzonderlijke jaar 2020 en is niet representatief voor een 
vergelijk met de voorgaande jaren. Alle ontvangen aanvragen zijn tijdig afgehandeld en gecontroleerd 
op basis van een risicoanalyse met behulp van de beslisboom. Dit heeft geresulteerd in controle van 
8 van de 9 evenementen. 

8.2.6 Coördinatierol provincie 

Uit het Vuurwerkbesluit volgt dat de provincie een coördinerende taak heeft als het gaat om vuurwerk. 
Deze taak is belegd bij de provinciaal vuurwerkcoördinator (de functie is bij de FUMO belegd). Deze 
is aanspreekpunt voor vuurwerkaangelegenheden en samenwerkingsafspraken in brede zin. De 
vuurwerkcoördinator zorgt er binnen de provincie voor dat de activiteiten van de verschillende 
betrokken organisaties op het gebied van vergunningverlening en toezicht goed op elkaar aansluiten.  
 
De vuurwerkcoördinator neemt deel aan de Landelijke Werkgroep Vuurwerkcoördinatoren (LWVC), 
waarin, naast de 12 provinciale vuurwerkcoördinatoren, ook vertegenwoordigers van de politie, het 
Landelijk Meld- en Informatiecentrum, Inspectie Leefomgeving & Transport en het ministerie van I&W 
deelnemen. Tussen de LWVC en de vuurwerk(evenementen)branche vindt structureel overleg plaats. 
Binnen de LWVC worden zowel beleidsvraagstukken als technische onderwerpen en incidenten uit 
de praktijk behandeld. Deze actieve samenwerking en informatie-uitwisseling vindt het hele jaar door 
plaats.  

8.3 Geluid 

 
Structurele geluidtaken 
 
Procedures hogere waarde 
De FUMO voert de procedures tot vaststelling van hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder uit als Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is. Dit kan het geval zijn bij de aanleg of 
wijziging van een hoofdspoorweg of de aanleg of reconstructie van een weg in beheer bij het Rijk of 
een provincie. Daarnaast kunnen hogere waarden procedures voortvloeien uit de vaststelling of 
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wijziging van een geluidzone rond een industrieterrein. Dit terrein van regionaal belang zijn. 
Verrekening vindt op basis van nacalculatie plaats. In 2021 zijn door de FUMO geen procedures 
hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder uitgevoerd.  
 
Besluit geluidproductie sportmotoren 
De FUMO voert de taken uit ten aanzien van het verlenen van ontheffingen op grond van het Besluit 
geluidproductie sportmotoren (Wet geluidhinder). Het gaat om het gebruik van sportmotoren tijdens 
een evenement. Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie. In 2021 zijn hiervoor geen 
ontheffingen verleend.  
 
Incidentele geluidtaken 
Op incidentele basis wordt regelmatig (op basis van separate financiering) gebruik gemaakt van de 
kennis bij de FUMO op het gebied van geluid. Het gaat daarbij niet altijd om specifieke VTH-taken. 
Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om advisering over geluidhinder en werkzaamheden die 
samenhangen met de voorbereiding op de eisen uit de Omgevingswet (bijvoorbeeld 
Geluidproductieplafonds (GPP’s), geluidsbelastingskaart e.d.).  
 
Als vervolg op de werkzaamheden in 2020, heeft de FUMO ook in 2021 voor de provincie de 
projectleiding gedaan ten aanzien van de uitvoering van een tweetal geluidssaneringsprojecten. Dit 
betreft het isoleren van woningen langs provinciale wegen tegen geluid. Het gaat daarbij om het 
project in de gemeente Achtkarspelen (46 woningen) en 7 woningen uit het Actieplan Geluid 2018-
2022. De uitvoering van deze twee projecten loopt door in 2022. Tevens is eind 2021 een begin 
gemaakt met de werkzaamheden om een geluidsbelastingskaart vast te stellen. Het gaat in dat geval 
om de geluidsbelastingskaart over 2021, welke halverwege in 2022 moet worden vastgesteld. 
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9 Verslag Verkeer en Ruimte 

9.1 Wet luchtvaart  

9.1.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021  

Vanwege Covid-19 is er minder gevlogen. Daardoor zijn er minder ontheffingen verleend en minder 
controles uitgevoerd.  

9.1.2 Resultaten risicoanalyse 

De risicoanalyse is begin 2019 opgesteld. Eén van de uitkomsten van de risicoanalyse is dat kennis 
van luchtvaart slechts bij enkele medewerkers is belegd, waardoor de uitvoering van de taak 
kwetsbaar is. Daarom vindt overleg met de andere noordelijke provincies plaats. 

9.1.3 Resultaten beleid, advisering en vergunningverlening 

In 2021 is de nodige inzet gepleegd op de advisering rondom de rijksprojecten Luchtvaartnota en 
Luchtruimherziening. Tegen de ontwerp-voorkeursbeslissing van de luchtruimherziening is een 
zienswijze ingediend. Verder is er overleg met de Rijksoverheid betreffende de zonering van drones.  
Het Geluidmeetnet rond Vliegbasis Leeuwarden is in 2019 operationeel geworden. De eerste F-35’s 
zijn inmiddels op Leeuwarden gestationeerd. Het geluidsmeetnet vraagt in ieder geval tot en met 
2022 nog de nodige inzet. Er is een onafhankelijke Auditcommissie ingesteld. Vanuit de Stuurgroep 
geluidsmeetnetten wordt de commissie begeleidt.  
 
Vergunningverlening 
(aantal besluiten) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Locatiegebonden TUG  22 22 11 13 20 

Generieke TUG  11 8 10 5 10 

Luchthavenregeling  0 1 10 4 5 

Luchthavenbesluiten  0 0 0 0 2 

 
In bijlage 4 bij dit verslag is een actueel overzicht opgenomen van de Friese luchthavens, helihavens 
en recreatieve vliegvelden en de status van de hiervoor benodigde luchthavenregelingen en -
besluiten.  
 
Het aantal verleende ontheffingen locatiegebonden TUG is lager; er is minder gevlogen vanwege 
Covid-19. Daardoor was er tijd om de ambtshalve aanpassing van de luchthavenregelingen actief ter 
hand te nemen. Hierbij werken provincie en FUMO nauw samen. De luchthavenregelingen zijn 
destijds vastgesteld door PS, maar horen door een wetswijziging niet meer in de 
luchtvaartverordening thuis. Met deze wetswijziging worden luchthavenregelingen voortaan door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. Door de bestaande luchthavenregeling opnieuw ambtshalve vast 
te stellen door GS zijn ze vindbaar en (digitaal) te raadplegen. Het gaat om in totaal acht stuks, 
waarvan één wordt ingetrokken omdat deze niet meer wordt gebruikt. 
 
De luchthavenregelingen voor Arum 2, Witmarsum, Tirns en Rottevalle zijn in 2021 vastgesteld. De 
regeling voor Rottevalle is inmiddels ook al weer ingetrokken. Tevens is een ontwerp-
luchthavenregeling voor een luchthaven met elektrische drones te Raard verleend. Ook zijn de eerste 
stappen gezet in de procedure voor een luchthavenbesluit voor Drachten, Ameland en Terschelling. 
Dit loopt in 2022 door.  

9.1.3.1 Tijdigheid 

Alle TUG-ontheffingen zijn tijdig verleend. 
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9.1.4 Resultaten toezicht 

 
Toezicht en handhaving 
(aantal controles e.d.) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Reguliere controles 13 10 8 16 15 

Hercontroles 0 0 3 0 n.v.t. 

 
In 2021 is er een projectplan opgesteld. De uitgebreide luchthavencontroles konden vanwege het 
ontbreken van de benodigde checklists niet worden uitgevoerd in 2021 en gaan daarom in 2022 
uitgevoerd worden. Er is in 2021 een aantal controles op de TUG-ontheffingen uitgevoerd. In 2022 
gaat dit aantal uitgebreid worden met  25% van de 24 uurs-meldingen. 

9.1.4.1 Naleving 

Wat betreft het naleefgedrag is in ongeveer 30% van de controles een actie vereist geweest. Vaak 
gaat het dan om gegevens die te laat worden aangeleverd. 

9.1.5 Evaluatie 2021            

Vanwege Covid-19 is er in 2021 minder activiteit geweest rondom luchtvaart. Wel is een projectplan 
opgesteld waarmee er voor de komende jaren duidelijk is wat de FUMO gaat uitvoeren voor wat 
betreft de toezichttaken. 

9.2 Vaarwegen 

Voor de vaarwegen gelden Rijksregels en daarnaast de provinciale Vaarwegenverordening Fryslân 
2014 (VVF). Doel van de regelgeving betreft de veiligheid en vlotte doorstroming van het vaarverkeer 
op grofweg 1000 kilometer vaarweg en de ruim 10.000 hectare meren die in beheer van de provincie 
Fryslân zijn. Deels gaat het daarbij om het nautische beheer op de E- en F- geclassificeerde 
vaarwegen van het Wetterskip Fryslân (ca. 150 km). De provincie Fryslân is de één na grootste 
vaarwegbeheerder van Nederland (na Rijkswaterstaat).  

9.2.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021  

In 2021 zijn er geen grote veranderingen en afwijkingen geweest ten opzichte van 2020. Dit vanwege 
de Covid-19 pandemie.  
Met het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet is ook het van kracht worden van de 
provinciale omgevingsverordening en nautische verordening uitgesteld. Per 1 januari 2023 wordt het 
vaarwegbeheer geregeld in de nieuwe omgevingsverordening. Het nautisch beheer zal haar 
grondslag op termijn vinden in de nieuwe nautische verordening. 

9.2.2 Resultaten risicoanalyse 

Eind 2018 is er voor de Provinciale Waterstaat een nieuwe risicoanalyse opgesteld. Deze is geldig 
t/m 2022. Deze analyse is onder andere gebruikt voor het opstellen van ‘de nieuwe 10 van PW’ 
(prioriteiten). Het grootste verschil met de vorige risicoanalyse is dat er een aantal onderwerpen zijn 
samengevoegd. Hierdoor ontstond er meer ruimte om twee onderwerpen toe te voegen. Zo is er meer 
een scheidslijn te trekken tussen de zaken die relatie hebben met nautisch beheer of het 
vaarwegbeheer. Tevens bestaat nu de mogelijkheid om ook projectmatige zaken inzichtelijk te maken 
met de 10 van PW. 
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9.2.3 Resultaten vergunningverlening 

 
Toestemmingen Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
Planning 

2021 

Vaarontheffing varen met 
bovenmaatse schepen 
afgegeven in betreffende 
jaar (o.g.v. art. 4.3 VVF) 

293 192 178 184 nvt 

Tijdigheid ontheffingen (art. 
4.3 VVF) 

100% 100% 100% 100% nvt 

Totaal aantal geldige 
vaarontheffingen voor 
onbepaalde tijd in 
betreffende jaar 

707 708 708 698 nvt 

Aantal geldige 
ontheffingen (totaal 
bovenstaande) 

1000 900 886 882 
 

nvt 

Ontheffingen verleend in het 
kader van de 
Vaarwegenverordening 
Fryslân 2014  

95 121 64 110 nvt 

Tijdigheid ontheffingen 
Vaarwegenverordening 

78% 90% 94% 100% nvt 

Ontheffingen/toestemmingen 
verleend in het kader van 
het 
Binnenvaartpolitiereglement 

49 82 33 51 nvt 

Tijdigheid ontheffingen voor 
evenementen en 
beperkingen kunstwerken 
(BPR) 

94% 93% 94% 94% nvt 

Instemmingsbesluiten 
Telecommunicatiewet 
(leggen kabels 
communicatienetwerk e.d.) 

6 15 11 47 nvt 

Tijdigheid 
instemmingsbesluiten 
Telecommunicatiewet 

100% 74% 100% 81% nvt 

 
Van de 184 vaarontheffingen afgegeven in 2021 zijn er 94 geldig voor een jaar, 45 ontheffingen voor 
5 jaar en 45 ontheffingen voor een enkele reis, retourreis of looptijd van een project.  
 
Het aantal verleende en vergunde vaarontheffingen blijft redelijk op het hetzelfde niveau. Goed om te 
zien dat ondanks de Covid-19 crisis het aantal vaarvergunningen gelijk is gebleven. Dit geeft aan dat 
er economische activiteit op het water qua beroepsgoederenvervoer gelijk is gebleven.  
 
In 2021 is er een viertal vergunningaanvragen voor de vaarweg Heerenveen geweigerd. De reden 
hiervoor is dat GS (na meerdere afwijzende PS-besluiten) heeft besloten heeft om geen bovenmaatse 
schepen meer richting Heerenveen toe te laten. 
 
Wat verder opvalt is dat er een sterke daling van de vergunningverlening op het gebied van de 
evenementen op- en rondom het water waar te nemen is. Deze lagere aantallen zijn verklaarbaar 
aangezien door de Covid-19 maatregelen diverse evenementen niet konden worden georganiseerd.  

9.2.4 Resultaten toezicht  

De resultaten van toezicht en handhaving zijn opgesplitst in twee onderdelen. Het eerste onderdeel 
ziet op de telgegevens uit het BRS (BOA registratiesysteem). In dit mutatie-systeem worden alle 
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strafrechtelijke zaken geregistreerd. Het gaat dan om zowel waarschuwingen die aan verdachten zijn 
gegeven als de opgemaakte processen verbaal.  
Het andere overzicht behelst de resultaten uit het TRS (Toezicht Registratie Systeem). Hierin zijn alle 
zaken geregistreerd die afgedaan worden via het bestuurlijke traject en geven inzicht in de dagelijkse 
werkzaamheden. Het gaat daarbij onder andere om werken binnen de beheergrens, controle 
verleende vergunningen en ontheffingen voor evenementen/ werkzaamheden op de vaarweg/ 
bijzondere transporten/ bovenmaatse schepen.  
 
Overzicht strafrechtelijke handhaving uit BRS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2021 
 

54 

Overzicht Toezicht (TRS): 

 

 
 

9.2.4.1 Naleving 

Op het gebied van toezicht en handhaving wordt op hoofdlijn het landelijke verbaliseringsbeleid 
gevolgd. Deze strategie is ook vertaald in beleid dat wordt gehanteerd in het Zomer Water Toezicht in 
Fryslân. Hier dient wel te worden opgemerkt dat onze nautische handhavers ook een rol van gastheer 
vervullen. Uit bovenstaande valt op dat er goed naleefgedrag is op grond van de verleende 
ontheffingen en vergunningen. Afgelopen jaar zijn er geen situaties geweest waarbij op basis van 
niet-naleven van vergunning- of ontheffingsvoorwaarden, handhavend moest worden opgetreden. 
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9.2.5 Evaluatie 2021 

Het aantal vaarontheffingen blijft redelijk op het hetzelfde niveau in vergelijk met voorgaande jaren. 
Vergunningverlening van evenementen op- en rondom het water is vanwege de Covid-19 
maatregelen in het afgelopen jaar sterk gedaald. Alle grote evenementen, zoals het Skûtsjesilen zijn 
niet doorgegaan. Daardoor heeft er ook in het toezicht een verschuiving plaatsgevonden: de 
beschikbare capaciteit is in de zomer ingezet op reguliere toezicht en handhaving. 
 
Door Covid-19 is de dienst ook genoodzaakt geweest om in vaste koppels te werken. Gevolg hiervan 
is dat er minder efficiënt gepland kon worden. Ook is er geen invulling gegeven aan de samenwerking 
met andere overheidsdiensten zoals met de politie.  
Ten gevolge hiervan is er ook nog geen invulling gegeven aan het plan om BOA’s van andere 
diensten bevoegd te maken om te handhaven op provinciale wet- en regelgeving. Mede door het 
uitstel van genoemde verordeningen zal hier in de loop van 2022 verder aan gewerkt worden.  
 
In 2021 zijn er minder aantallen vastgesteld in het BRS-Systeem. Dit is gedeeltelijk te verklaren door 
het feit dat het in 2021 minder druk is geweest op het water omdat een gedeelte van de 
waterrecreanten naar het buitenland op vakantie is gegaan – meer dan in 2020. Tevens zijn een groot 
gedeelte van de waarschuwingen die voorheen werden gemuteerd in het BRS-systeem nu 
weggeschreven in het TRS-Systeem. Hier is dan ook een fikse stijging te zien ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 
Wat consistent blijft zijn het aantal klachten over hinderlijk vaargedrag en het veroorzaken van 
hinderlijke waterbeweging.  
 
Afgelopen jaar heeft er geen extra handhaving plaatsgevonden op het Bergumermeer. Vanwege een 
uitspraak van de bestuursrechter is er geen verdere proef voor het snelvaren mogelijk. Of hier in de 
toekomst verdere invulling aan wordt gegeven is op dit moment nog niet bekend.  
 
Het afgelopen jaar is er samen met de leverancier van TRS gewerkt aan de aanpassing van het 
registratiesysteem. Dit om het systeem beter te laten aansluiten bij ‘de 10 van PW’. Team Nautische 
Zaken is op landelijk niveau de koploper om dit handhavingsregistratiesysteem verder te 
optimaliseren. 

9.3 Wegen  

9.3.1 Veranderingen en afwijkingen in 2021  

In vergelijking tot het voorgaande jaar zijn er geen vermeldingswaardige verandering en afwijkingen. 

9.3.2 Resultaten risicoanalyse 

De risicoanalyse is begin 2020 opgesteld en is de basis van de huidige werkwijze. 

9.3.3 Resultaten vergunningverlening 

 
Aantal besluiten Realisatie 

2018 
Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2022 

Ontheffingen 
Wegenverordening 

118 148 143 126 nvt  

Ontheffingen 
Wegenverkeerswet 

13 17 0 15 nvt  

Instemmingsbesluiten 
(leggen van kabels/ 
leidingen), o.g.v. 
Telecommunicatiewet 

34 70 89 80 nvt  

Ontheffingen Regeling 
voertuigen 
(landbouwverkeer) 

7 Gemandateerd 
aan RDW 

Gemandateerd 
aan RDW 

Gemandateerd 
aan RDW 

nvt  
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Ontheffingen / vrijstelling 
o.g.v. Reglement 
verkeersregels en 
verkeerstekens 

23 19 14 29 nvt  

Adviezen aan RDW 
(exceptionele transporten) 

529 634 765 904 nvt  

Adviezen gemeenten 
uitritvergunningen (Wabo) 

15 5 9 9 nvt  

Totaal 739 893 1020 1163 nvt 

 
In 2021 zijn, vergeleken met 2020, 143 (14%) meer ontheffingen, instemmingsbesluiten en adviezen 
verleend/verstrekt. Hiervoor is geen bijzondere reden te noemen. Het aantal aanvragen laat zich niet 
plannen. Opvallend is dat er weer ontheffingen Wegenverkeerswet zijn verleend. Dit houdt verband 
met de versoepeling van de coronamaatregelen in 2021. Deze ontheffingen worden verleend voor het 
organiseren van fietstochten en dergelijke (wedstrijden op de weg). In 2020 was daarvan geen 
sprake. Vandaar dat er in dat jaar geen ontheffingen zijn verleend en in 2021 wel weer. 

9.3.3.1 Tijdigheid 

Alle ontheffingen, instemmingsbesluiten en adviezen zijn verleend / verstrekt binnen de daarvoor 
geldende termijnen. 

9.3.4 Resultaten toezicht 

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). 

9.3.4.1 Naleving 

In de meeste gevallen worden overtredingen begaan vanuit onwetendheid of onverschilligheid 
(meestal geen onwil of berekenend gedrag). Het aantal en soort overtredingen wordt niet gemonitord. 
In principe wordt op alle geconstateerde overtredingen actie ondernomen, omdat de risico’s hoog 
kunnen zijn (verkeersveiligheid, soms ook milieu). Meestal wordt een overtreding meteen ongedaan 
gemaakt nadat de overtreder hierop is aangesproken. Er is in 2021 geen ‘echte’ handhaving 
(dwangsom, bestuursdwang) nodig geweest. Verder wordt ook altijd gekeken of legalisatie mogelijk 
is. 
 
Vaak is echter niet bekend wie de overtreder is. Daarom wordt zoveel mogelijk ingezet op 
bewustwording middels voorlichting en overleg. In 2017 is het project ‘Werk in Uitvoering’ in noordelijk 
verband gestart: 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. Het project is voortgezet 
in 2018, 2019, 2020 en 2021 (filmpjes, folders, social media tijdens uitvoering van projecten).  

9.4 Ruimte 

De VTH-taken op het gebied van de ruimtelijke ordening liggen in de eerste lijn voornamelijk bij de 
gemeenten. Zij stellen de bestemmingsplannen op, verlenen omgevingsvergunningen met afwijking 
bestemmingsplan en houden hier toezicht op. 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 waarbij van een 
bestemmingsplan wordt afgeweken. Instrumenten om dit te bereiken zijn de Verordening Romte, 
provinciale inpassingsplannen en de andere mogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening 
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(adviezen, zienswijzen, aanwijzingen en dergelijke) en Wet Revitalisering Generiek Toezicht 
(interbestuurlijk toezicht). 
 

Aantal ‘producten’ 
Ruimte 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie  
2021 

Planning 
2021 

Advisering voorontwerp 
bestemmingsplannen 

111 100 131 135 nvt 

Advisering voorontwerp 
omgevingsvergunningen 

44 52 65 88 nvt 

Beoordeling ontwerp 
bestemmingsplannen 

175 128 174 161 nvt 

Waarvan zienswijzen tegen 
ontwerp 
bestemmingplannen (*) 

16 10 24 20 nvt 

Beoordeling ontwerp 
omgevingsvergunningen 

107 81 71 106 nvt 

Waarvan zienswijzen tegen 
ontwerp 
omgevingsvergunningen(*) 

9 14 11 9 nvt 

Beoordeling verleende 
omgevingsvergunningen 

102 
 

85 73 103 nvt 

Verleende ontheffing 
Verordening Romte  

4 2 4 2 nvt 

Principeverzoeken, 
kruimelgevallen, vragen 
doorwerking verordening 
Romte  

202 234 323 469 nvt 

Totaal 745 682 841 1064 nvt 

  * deze tellen niet op in de rij “totaal’ 
  ** registratie vanaf 2018 

 
Naast het voornoemde worden de vastgestelde bestemmingsplannen beoordeeld.  
 

Aantal van ontvangen 
plannen  2018  2019  2020 

 
2021 

Vastgesteld bestemmingsplan 169 123 163 154 

Waarvan reactieve aanwijzing 0 0 1 0 

Verleende omgevingsvergunning 102 85 73 103 

Waarvan bezwaar 0 0 0 0 

Eindtotaal 271 208 236 
 

257 

 
Er is over het algemeen sprake van een toename van vraag van gemeenten om advies, beoordeling 
en zienswijze. Dit is een kwestie van vraag en aanbod en hiervoor is niet een specifieke verklaring te 
geven.  
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10 Verslag Specifiek toezicht, handhaving en bezwaar en beroep  

10.1 Ketentoezicht 

De uitvoering en coördinatie van het ketentoezicht is een wettelijke basistaak van de FUMO, die als 
collectieve opdracht is ingebracht door de deelnemers van de FUMO. Ketentoezicht is het op elkaar 
afgestemde toezicht van één of meer toezichthouders op de naleving, de kwaliteit en/of de veiligheid 
van een handeling of zaak dat zich uitstrekt tot alle partijen die achtereenvolgens betrokken zijn bij 
deze handeling of zaak. Op basis van een risicoanalyse (2015) zijn de ketens co-vergisting, asbest, 
in- en uitvoer van afval (havens) en grondstromen als prioriteiten vastgesteld.  
 
Taak Bestede uren 

2018 
Bestede uren 

2019 
Bestede uren 

2020 
Bestede uren 

2021 

Totaal ketentoezicht alle 
deelnemers 

1192 801 2000 3406 

Ketentoezicht provinciedeel 777 305 38 1 

 
Het ketentoezicht door de FUMO is in ontwikkeling. In 2021 is er onder andere een projectplanning 
keten gemaakt, formatie beschikbaar gesteld voor keten, een projectleider aangesteld, een plan van 
aanpak gemaakt om tot optimaal ketentoezicht te komen en zijn er diverse projecten gestart. In het 
vierde kwartaal zijn diverse overleggen gevoerd met de ODG en de RUDD (regionale 
uitvoeringsdienst Drenthe) om meer samen te werken en gezamenlijke ketenprojecten op te starten. 
Dit is een wens van de drie Omgevingsdiensten.  
 
In 2022 wordt het ontwikkelen van ketentoezicht voortgezet. In 2021 zijn er echter al wel grote 
stappen gezet als het gaat om gemaakte uren, kwaliteit, projectleiding en uitbreiding van het aantal 
projecten op verschillende toezichtgebieden. Van de beschikbare 4 Fte zijn tot en met kwartaal 4 
ongeveer 63% van de uren besteed (3.425 uren). De FUMO is op dit moment nog niet in staat alle 
beschikbare uren voor keten in te vullen. Vergeleken met voorgaande jaren zijn er wel grote stappen 
gemaakt. In 2019 kon de FUMO bijvoorbeeld nog maar 600 uren verantwoorden. Tot en met kwartaal 
vier is de FUMO betrokken geweest bij diverse ketenprojecten.  

10.2 24-uurs bereikbaarheid 

De taak van 24-uurs bereikbaarheid (milieualarmnummer) en beschikbaarheid is neergelegd bij de 
FUMO en voor Brzo-bedrijven bij de ODG. De FUMO handelt voor de provincie in de 
consignatiedienst klachten, meldingen en ongewone voorvallen op gebied van milieu af. Hiermee 
wordt voldaan aan de voorgeschreven 24-uurs bereikbaarheid. De specifieke piketdienst voor 
zwemwater draait in de periode 1 mei - 30 september. In deze periode is de zwemwatertelefoon 24 
uur bereikbaar en wordt de bebording van zwemlocaties daar waar noodzakelijk aangepast, 
bijvoorbeeld bij constatering van blauwalg.  
  

 Aantal meldingen 
milieualarmnummer  

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Totaal aantal meldingen 
binnen Fryslân 

584 530 684 631  

Totaal aantal meldingen 
provincie bevoegd, 

Waarvan: 

268 273 302 216 300 

Bedrijfsmelding 86 101 87 44 n.v.t. 

Ongewoon voorval indirecte 
lozingen 

54 39 
29 

86 63 n.v.t. 

Ongewoon voorval overig 20 20 n.v.t. 

Geurklacht industrie 75 60 42 37 n.v.t. 

 
38 Inherent aan het karakter van ketentoezicht is dat het lastig is om deze werkzaamheden toe te wijzen naar het ene of 
andere bevoegde gezag. Daarom wordt gerapporteerd over het totaal aantal uren en het totaal aan activiteiten in Fryslân.  
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 Aantal meldingen 
milieualarmnummer  

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Geurklacht vergisters 23 9 21 26 n.v.t. 

Geluidklacht 8 6 4 8 n.v.t. 

Natuur  9 16 22 12 n.v.t. 

Overig 8 4 17 9 n.v.t. 

Zwemwaterkwaliteit 2 2 3 1 n.v.t. 

Brzo 6 7 2139 20 n.v.t. 

Totaal (excl. Brzo)  268 273 302 216 n.v.t. 

 
Het totaal aantal meldingen dat binnengekomen is bij het milieualarmnummer is lager dan vorig jaar40. 
Dit geldt ook voor de meldingen die over provinciale bevoegdheden gaan. Er is geen sprake van 
grote afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren, het gaat om een lichte daling vergeleken met 
2020.  
 
Vanaf 2019 werkt de FUMO met een team indirecte lozingen. Om meer inzicht te krijgen zijn vanaf 
die tijd ook de ongewone voorvallen over indirecte lozingen afzonderlijk geregistreerd. Deze lozingen 
vinden plaats bij de grote lozers van afvalwater, bijvoorbeeld zuivelbedrijven. De stijging van het 
aantal komt deels door beter ‘meldgedrag’ en deels door een aantal (kleinere) incidenten bij enkele 
bedrijven. Beter meldgedrag is positief; dit leidt tot inzichten die in het reguliere toezicht meegenomen 
worden.  
 
Voor Brzo+ bedrijven is er een separate 24-uurs bereikbaarheid onder verantwoordelijkheid van de 
ODG. De Brzo-inspecteur fungeert als achtervang bij klachten en meldingen bij majeure 
risicobedrijven in Drenthe, Fryslân en Groningen. Meldingen ongewone voorvallen voor de Brzo+ 
bedrijven komen binnen bij de FUMO en worden doorgespeeld aan Brzo+ piketdienst. In 2021 zijn er 
20 meldingen Brzo geweest. Merendeel zijn meldingen over storingen of over een ongewoon voorval. 

10.3 Strafrechtelijke milieu-boa's FUMO 

Deze paragraaf ziet enkel op de strafrechtelijke aspecten van de (grijze) milieu-boa’s van de FUMO. 
De overige strafrechtaspecten zoals van het groene toezicht (hoofdstuk 7 Natuur) en van 
ketenonderzoek worden in de desbetreffende hoofdstukken beschreven.  
 
De provincie neemt de boa-taken (Domein II - Milieu, welzijn en infrastructuur) als vaste deelnemer 
en als plustaak af bij de FUMO. De boa’s worden onder andere ingezet voor handhavingstaken ten 
aanzien van provinciale inrichtingen en wetgeving waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, zoals: 
Wet bodembescherming, Ontgrondingenwet, Vuurwerkbesluit en Wet Hygiëne en Veiligheid 
Badinrichtingen en Zwemgelegenheden. 
 
Met ingang van 1 januari 2020 voert de FUMO namens alle Friese gemeenten en de provincie de 
taak van BOA-coördinator uit. Naast deze (collectieve) taak voert de FUMO een aantal coördinerende 
en faciliterende taken op het gebied van strafrecht en opsporing uit in opdracht van de provincie. Dit 
betreft activiteiten ter bevordering van samenwerking, afstemming en kwaliteit, zoals organiseren van 
(boa-)bijeenkomsten, trainingen (o.a. Landelijk handhavingsstrategie) en het houden van 
gecombineerde controles (bijv. afvaltransportcontroles, watertoezicht en milieusurveillances). 
 
Resultaten FUMO boa’s 2021 
In 2021 lag het accent voor de toepassing van strafrecht door de milieuboa’s op de volgende 
overtredingen: 

▪ Illegale verwijdering van asbest uit woningen/stalcomplexen. 
▪ Illegaal toepassen van bouwstoffen (grond). 
▪ Onjuist uitgevoerde en illegale bodemsaneringen. 

 
39 Niet meegeteld in het totaal van 302 meldingen. 
40 Voor een compleet overzicht van alle meldingen in 2021 is een presentatie beschikbaar. 
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▪ Ontbreken en/of onvolledig ingevulde begeleidingsdocumenten tijdens transport van 
afvalstoffen. 

▪ Overtreden van vergunningvoorschriften door provinciale inrichtingen. 
▪ Het beëindigen van illegale uitbreidingen of illegaal wijzigen van provinciale inrichtingen. 
▪ Niet of niet correct melden ongewone voorvallen door provinciale inrichtingen. 
▪ Het op of in de bodem brengen van afvalstoffen. 

 
De resultaten van de milieuboa’s worden uitgedrukt in aantallen: 

▪ Snelle Afhandeling Milieu processen-verbaal (zogenaamde SAM-verbaal). 
▪ Uitgebreide processen-verbaal voor complexe zaken en bij ontkennende verdachten 

(zogenaamde tik-PV). 
▪ Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm) voor eenvoudige en 100% bewijsbare 

milieuovertredingen. 
▪ Wet Mulder gedragingen (“Geeltje”).  
▪ Processen-verbaal van bevindingen. 

De registratie en afhandeling van de BSBm wordt gedaan in het BoaRegistratieSysteem (BRS) dat 
ook het uploaden41 van de verbalen naar het CJIB faciliteert. 
 
In 2021 is door de milieuboa’s van de FUMO gewerkt aan 113 strafrechtelijke onderzoeken. Een 
aantal van deze onderzoeken hadden een langere doorlooptijd42, in die gevallen was sprake van 
complexe ketenonderzoeken naar afvalstromen welke illegaal vooral in de landbouw werden afgezet 
en toegepast als bouwstof (slootdemping, ophoging van land) of als product (co-vergisting). Er is een 
duidelijke tendens zichtbaar dat, mede ten gevolge van de hoge verwerkingskosten, er steeds vaker 
(gevaarlijke) afvalstoffen ergens in het ‘milieu’ terechtkomen in plaats van bij erkende verwerkers. Er 
is nog altijd een stijgende lijn in het aantal behandelde strafzaken zichtbaar. Voor de goede orde 
merken wij op dat het inzetten van strafrecht géén doel op zich is. De inzet van strafrecht is een 
zwaar middel, in beginsel ter ondersteuning van bestuursrecht. Het doel is conform uniforme inzet 
van bestuursrecht en strafrecht (conform LHS), het naleefgedrag van overtreders te verbeteren. 

In onderstaande tabel een geschatte verdeling van ingezette middelen (strafrecht-producten). 

Taak FUMO 
Boa’s 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

 

BSBm 5-10 6 0 0 

PV 84 76 85 113 

“Geeltje” 0 0 0 0 

Totaal Ca. 91 82 85 113 

10.4 Handhaving, bezwaar en beroep 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de aantallen besluiten bezwaren en beroep 
en het aantal handhavingsbesluiten in de afgelopen jaren. Voor 2018 zijn de cijfers inclusief de Brzo 
en vanaf 2019 zijn de cijfers exclusief de Brzo. De zaken hebben zowel betrekking op de Wabo, 
Whvbz, Wbb, Ontgrondingen als de Wob.  De bezwaar- en beroepszaken rond de Wet 
natuurbescherming zijn benoemd in hoofdstuk 7, Natuur. 
 

 
41 De FUMO faciliteert naast het uploaden van de eigen BSBm in de transactiemodule van het CJIB, ook het uploaden van 
de BSBm afkomstig voor gemeentelijke Domein II boa’s. Hier zijn geen duidelijke afspraken over gemaakt en ook geen 
(extra) uren voor beschikbaar gesteld. Het is wenselijk deze samenwerking (alsnog) te formaliseren. 
42 In samenwerking met FP/OM wordt een pilot gestart naar het verkorten van de doorlooptijd van (eenvoudige) 
milieuovertredingen. Inzet is dat de milieuboa’s ervoor zorgen dat strafrechtelijke onderzoeken binnen 3 maanden na de 
start afgerond worden en dat het FP/OM vervolgens een zaak binnen 3 maanden afhandelen. Dit geldt dus niet voor de 
veelal complexere ketenonderzoeken. 
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Onderwerp (besluit) Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

Bezwaar 12 11 8 8 17 

Beroep 1 13 12 5 17 

      

Handhavingsbesluiten:      

• Bestuursdwang 1 0 0 0 1 

• Dwangsombesluit 22 17 15 15 20 

• Invorderingsbesluit 10 13 8 10 10 

 
Het aantal besluiten op bezwaar en beroep ligt wat lager dan vooraf verwacht. De aantallen zijn 
relatief klein en schommelen in de loop van de jaren. In onderstaande tabellen wordt één en ander 
gespecificeerd. 
 
Onderwerp 
(besluit) 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

 Bezwaar Bezwaar Bezwaar Bezwaar Bezwaar 

Vergunningverlening     5 

WABO/ Briks 1 6 1 2  

Wbb    1  

Ontgrondingen    1  

      

Toezicht en handhaving     12 

WABO/ Briks 8 5 7 4  

Wbb      

WHVBZ 3     

      

Overig      

Bezwaar Wob      

Totaal 12 11 8 8 17 

 
Onderwerp (besluit) Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
Planning 

2021 

 Beroep Beroep Beroep Beroep Beroep  

Vergunningverlening     5 

WABO/ Briks  7 6 2  

Wbb      

Ontgrondingen      

      

Toezicht en handhaving     12 

WABO/ Briks 1 6 6 3  

Wbb      

WHVBZ      

      

Overig      

Bezwaar Wob      

Totaal 1 13 12 5 17 

 
Onderwerp (besluit) Realisatie 

2018 
Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
Planning 

2021 

Bestuursdwang     1 

· WABO/ Briks      

· WHVBZ 1     

· Wbb      

· Ontgrondingen      

Dwangsombesluit      20 

· WABO/ Briks 16 10 15 9  

· WHVBZ 6 7  6  
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Onderwerp (besluit) Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

Planning 
2021 

· Wbb      

· Ontgrondingen      

Invorderingsbesluiten     6 

· WABO/ Briks 7 8 7 10  

· WHVBZ 3 5 1   

· Wbb      

· Ontgrondingen      

Totaal 33 30 23 25 27 

 

10.5 Invordering verbeurde dwangsommen 

In onderstaande tabel is het aantal opgelegde Invorderingsbeschikkingen (IV) Last onder dwangsom 
(LOD) in 2021 en geïnde dwangsommen in 2021 (excl. aanmaningskosten) weergegeven.  

 Jaar IV 
beschik 
king 

IV 
beschikking 
in 2021 
(€) 

Opmerking Geïnde 
dwangsommen 
in 2021  
(€) 

Opmerking 

Bedrijven  <2021  3 bedrijven, 
waarvan 2 van 
dezelfde eigenaar. 
2 IV's uit 2020, 1 uit 
2019. 1 zonder 
bezwaar en 2 geïnd 
middels 
dwangbevel 

20.532 Op 15/11/21 is  
€10.016 geïnd door een 
deurwaarder, dit bedrag 
is echter nog niet door 
de provincie ontvangen 
en dus niet in dit 
overzicht verwerkt. Het 
betreft een IV uit 2018. 

Bedrijven  2021 229.500 7 openstaande IV's 
(€ 226,500). 
1 sloopwerker (1 IV) 
1 Afvalverwerker (6 
IV's) 

3.000 1 bedrijf (sloopwerker). 
Betaald zonder 
bezwaar 

Whbvz  nvt    

Totaal  229.500  23.532  

 

Het innen van een verbeurde dwangsom vindt soms plaats in het volgende jaar. Aan een 
invorderingsbesluit gaat een voornemen invorderingsbesluit LOD vooraf om de overtreder te 
informeren en vooraf te horen.  

In 2020 werd 180.000 euro geïnd. In 2021 is dit bedrag gereduceerd tot 1/7 deel van het bedrag dat 
in 2020 is geïnd. Reden daarvoor is dat tegen alle nog openstaande invorderingsbeschikkingen die in 
2021 zijn opgelegd, bezwaar danwel (hoger)beroep is ingesteld. De betreffende juridische procedures 
zijn nog niet afgerond. Afhankelijk van de resultaten van de juridische procedures zal er in 2022/2023 
alsnog een deel van de in 2021 opgelegde invorderingen worden geïnd.  

10.6 Ondersteunende taken FUMO en ODG 

Naast uitvoering van specifieke wet- en regelgeving – zoals in voorgaande hoofstukken weergegeven 
- voeren de FUMO en OGD tevens algemene ondersteunende taken uit. Dit zijn administratieve en 
procedurele werkzaamheden, het opstellen en geven van beleids- en bestuurlijke adviezen en 
vertegenwoordiging van de provincie in overleggen. Deze ondersteunende werkzaamheden zijn in het 
Jaarprogramma VTH 2021 uitvoerig beschreven. Vandaar dat in dit hoofdstuk de aard van de 
werkzaamheden beknopt is beschreven.  
De rapportage van de bestede uren aan de structurele ondersteunde taken is in hoofdstuk 13, 
middelen opgenomen. 
 
 
 



Jaarverslag VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2021 
 

63 

Administratieve en procedurele taken 
De FUMO voert structureel een groot aantal administratieve en procedurele taken voor de provincie 
uit. De belangrijkste zijn: 

▪ Procedurewerkzaamheden voor de provinciale basis- en aanvullende taken. ODG voert dit uit 
voor de milieutaken bij majeure risico bedrijven. 

▪ De frontoffice van de FUMO verzorgt het eerstelijnscontact voor de provinciale bedrijven en 
belanghebbenden. 

▪ Archiveren en online openbaar maken van vergunningen. ODG zorgt voor publiceren 
openbare Brzo-inspectieverslagen. 

▪ Behandelen van verzoeken Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  
 

Beleids- en bestuurlijke adviezen 
Zowel de FUMO als de ODG leveren een bijdrage aan het opstellen van de provinciale beleids- en 
bestuurlijke adviezen. De bijdrage bestaat veelal uit technische en juridische adviezen die het gehele 
VTH-takenpakket kunnen omvatten. In voorkomende gevallen wordt opdracht verleend voor het 
opstellen van specifieke adviezen of beleidsnotities. De belangrijkste advieswerkzaamheden zijn: 

▪ Inhoudelijk bijdragen aan de portefeuille overleggen FUMO (tweewekelijks) en ODG (twee 
maandelijks). 

▪ Inhoudelijk bijdragen aan de beleidsdocumenten (o.a. jaarprogramma en jaarverslag) en 
planning en control cyclus rond de VTH-taken.  

▪ Inhoudelijk bijdragen aan beantwoording staten- en persvragen en overige vragen van derden. 
In 2021 hebben we 5 keer schriftelijke vragen van Statenfracties beantwoord.  

▪ Specialistisch advies mijnbouw rond het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen.  
▪ De provincie legt vragen betreffende m.e.r. (ontwikkeling) voor aan de FUMO. Het gaat dan 

om specialistisch advies over milieueffectrapportages (m.e.r.) en m.e.r.-beoordelingsbesluiten.  
 
In 2021 zijn enkele specifieke opdrachten aan de FUMO verleend of gevraagd bij te dragen aan: 

▪ Optimalisatie van de BIG-8. Het traject is eind 2020 gestart en in november 2021 is een 
eindrapportage door het adviesbureau opgeleverd.  

▪ Onderzoek naar negatieve waarde afval bij de provinciale afvalbedrijven en de financiële 
risico’s. Dit is een onderzoek dat jaarlijks terug zal keren in samenwerking met de financiële 
adviseur van de provincie. In 2019 is de nulmeting uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is 
afgerond. De risico’s worden in de provinciale begroting 2023 verwerkt. 

▪ Proces overdracht bodemtaken. 
▪ Provinciale doelstellingen aangaande circulaire economie en duurzaamheid 
▪ Innovatief toezicht. Dit loopt door in 2022. 

 
Vertegenwoordiging provincie in overleggen  
De FUMO heeft de provincie in een groot aantal regionale en landelijke werk- en of project 
overleggen vertegenwoordigd. Deelname is van belang voor het volgen van technische of juridische 
ontwikkelingen op specifiek vakgebied en om af te stemmen. Hieronder valt ook het 
vertegenwoordigen van de provincie in een aantal IPO-werkgroepoverleggen. In het door GS 
vastgestelde Werkprogramma Brzo Noord 2021 (bijlage 3) is vermeld aan welke landelijke 
overleggen wordt deelgenomen. 
 
Gezamenlijke uitvoering taken FUMO 
In 2021 heeft de FUMO het Fryslânbrede uitvoeringsprogramma 2021 (Fbup) voor de basistaken 
opgesteld. De FUMO heeft dit samen met verschillende deelnemers (o.a. de provincie) gemaakt. De 
uitvoering van dit programma is gestart op 1 januari 2021. De provincie heeft deelgenomen aan de 
volgende projecten: 
In het FBUP bestuurlijk jaarverslag 2021 (opgesteld door de FUMO) is weergegeven hoe de 
voortgang van deze projecten is geweest. Het verslag is in bijlage 6 bij dit verslag opgenomen.  
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11 Samenwerking, coördinatie en regie  
 
Fryslân werkt nauw samen met twee omgevingsdiensten, de FUMO en de ODG.  
 
De afspraken over de wijze van samenwerken zijn voor de FUMO vastgelegd in de 
dienstverleningsovereenkomst en nader uitgewerkt in het Jaarprogramma VTH 2021 en in de 
producten- en dienstencatalogus. In 2019 is de Evaluatie provinciale VTH-plustaken afgerond en is 
samen met de FUMO van gestart gegaan met het oppakken van de verbetervoorstellen. Dit met als 
gezamenlijk doel te komen tot een beter samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hier is 
o.a. uit voortgekomen dat de FUMO een stevigere en actievere rol heeft bij het opstellen van het 
jaarverslag en jaarwerkprogramma dan voorheen en dat verbeterde invulling van het overleg tussen 
opdrachtgever – opdrachtnemer nodig is. Eén en ander heeft geleid tot een gewijzigde governance 
structuur, welke in december 2020 door het AB FUMO is vastgesteld en in 2021 van kracht is 
geworden: er is een managersoverleg ingevoerd als adviseur AB FUMO.  
 
Voor de ODG zijn de afspraken opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Brzo- en 
RIE-4 taken provincie Fryslân en ODG en het mandaat Brzo van GS aan de directeur ODG. In 
noordelijk verband is de productie- en kwaliteitsnorm Noordelijke Maat vastgesteld. De samenwerking 
in Noord-Nederland is uitgevoerd volgens de afspraken in het Werkprogramma 2021 Brzo Noord. In 
hoofdstuk 12 Monitoring en rapportage wordt ingegaan op de reguliere opdrachtgeversoverleggen. 
Het Jaarrapportage 2021 Brzo Noord is separaat als bijlage 3 bij dit verslag toegevoegd. 
 
VTH-overleg Fryslân 
De provincie Fryslân heeft een wettelijk vastgelegde rol43 om de uitvoering van VTH-taken door 
overheden en andere instanties binnen de provincie en de samenwerking daarbij te coördineren. Het 
provinciale VTH-overleg Fryslân vervult een belangrijke functie bij deze coördinatie en afstemming. 
Dit overleg betreft zowel vergunningverlening, toezicht als handhaving en heeft een Wabo-brede 
insteek.  
 
In 2021 is het Fries VTH-overleg driemaal bijeen geweest. Aan elk bestuurlijk overleg gaat een 
ambtelijk overleg vooraf. Binnen het ambtelijk overleg zijn werkgroepen gevormd waarin afstemming 
plaatsvindt en voorstellen voor het bestuurlijk overleg worden voorbereid. In 2021 is gezamenlijk 
gewerkt aan onder andere: 

• De actualisatie van de Friese kwaliteitsverordening aan de geactualiseerde landelijke 
kwaliteitscriteria; 

• Stimuleren van deelname van Friese gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord; 

• Uitvoering en afronding van het project Brandveiligheid gebouwen; 

• De verdere implementatie van de functionele BOA-structuur Fryslân; 

• Inventarisatie van mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak van asbestdaken; 

• Het opstellen van een nieuwe meerjarenagenda voor het Fries VTH-overleg. 
 
Binnen het VTH-domein werken wij naast de organisatie brede en interne afstemming, ook samen 
met andere partijen vanwege hun bevoegdheid in eenzelfde project of zaak. Waar mogelijk wordt 
samengewerkt met als voordeel eenduidige optreden naar bedrijven, uniformiteit, kennisdelen en 
efficiënt inzetten van capaciteit. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Periodiek overleg met de provincies Drenthe en Groningen en de Politie Noord-Nederland 
over coördinatie van de VTH-taken (overleg Regie Noord-Nederland); 

• De samenwerking binnen het waddengebied en de hoofdvaarwegen;  

• Samenwerking met terreinbeherende organisaties en andere overheden in het kader van het 
toezicht in de Natura 2000-gebieden. 

 
 
 

 
43 Artikel 5.4 Wabo 
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Interbestuurlijk toezicht (IBT) 
De provincie heeft op basis van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht een toezichthoudende rol op 
gemeenten en waterschappen. In 2021 is gestart met de pilot maatwerktoezicht (IBT 2.0) voor de 
Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. Dit is anders dan voorheen waar er meer sprake was van 
alleen een papieren toezicht en het zogenaamde stoplichtmodel. Hierbij ligt de focus nu op individuele 
(gemeentelijke) omstandigheden in relatie met de naleving van wettelijke regels. Dit moet leiden tot 
scherp toezicht op risico’s. Het doel is dat Provincie en toezichtontvanger elkaars kennen in de rol en 
elkaars verantwoordelijkheid. IBT 2.0 ziet toe op een correcte uitvoering van wettelijke taken door 
Friese lokale overheden zodat de Friese burger en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat dit 
beschermd en geborgd is. Er wordt gestreefd naar goed functionerend openbaar bestuur, waarbij de 
provincie zich open, benaderbaar, proactief en als ‘kritische partner’ opstelt die de rol van 
toezichthouder en adviseur tezamen uitvoert’. Vanuit de inhoudelijke afdeling Omgevingszaken, 
onderdeel VTH wordt de toezichthouder gevoed met actuele zaken en thema’s die van belang zijn 
voor de toezichthouder in het gesprek met de individuele gemeenten. Binnen de pilot die is gestart 
hebben in 2021 gesprekken plaatsgevonden met 2 gemeenten.   
 
VTH-Netwerkdag 2021  
Vanwege de coronamaatregelen kon dit jaar de Friese VTH-netwerkdag geen doorgang vinden.  
Normaliter wordt de VTH-netwerkdag in opdracht van de provincie door de FUMO georganiseerd. 
Deze netwerkdagen staan in teken van elkaar leren kennen en samenwerking tussen de partners 
werkzaam in het VTH-domein.  
  
Casusoverleg 
Het casusoverleg heeft in 2021 als gevolg van corona niet plaatsgevonden. Dat is een periodiek 
overleg tussen de drie noordelijke provincies en omgevingsdiensten, de politie en het OM. Het 
casusoverleg vormt onderdeel van de wettelijk verplichte afstemming tussen bestuursrecht en 
strafrecht. 
 
Groene regie 
Er zijn veel instanties en personen bij natuurhandhaving betrokken. 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, dubbele 
beleidscyclus).  
 
De beleidsmatige regie op groene handhaving ligt bij de afdeling Omgevingszaken. De toezichtstaken 
zijn bij de FUMO belegd. De samenwerking in natuurtoezicht wordt uitgevoerd door de FUMO, Politie 
Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Algemene Inspectie Dienst 
(AID), Sportvisserij Fryslân en de provincie. Samen verzorgen zij het toezicht in het veld en op het 
water. Met de deelnemende partners is gewerkt aan een herzien samenwerkingsconvenant 
‘Toezichtskringen’. Dit convenant is in 2020 vastgesteld. Hoewel door de coronamaatregelen geen 
regionale bijeenkomsten konden worden gehouden is er door partijen op kleinere schaal wel 
onderling samengewerkt. 
 
De provincie Fryslân werkt op het vlak van de groene regie nauw samen met de provincies Drenthe 
en Groningen. In 2021 is de voorbereiding getroffen om een nieuw BOA convenant voor Noord-
Nederland vast te stellen. Daarvoor is een evaluatie van het bestaande convenant uitgevoerd en is 
een concept nieuw convenant opgesteld. De landelijke standaard is hiervoor aangehouden. Het 
convenant wordt in 2022 van kracht.  
Ook wordt voor het Waddengebied samengewerkt en afgestemd met Rijkswaterstaat en de provincie 
Noord-Holland. In 2021 is onder regie van de beheerautoriteit Wadden gewerkt aan de toekomst van 
samenwerking in het Waddengebied. Fryslân zit namens de drie provincies in de werkgroep Toezicht, 
in de werkgroep Vergunningverlening participeert de provincie Fryslân.  
In de landelijke IPO-werkgroep Groene regie wordt kennis uitgewisseld en gezamenlijke producten 
ontwikkeld.  
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Uit de risicoanalyse Wet natuurbescherming blijkt dat capaciteit voor natuurtoezicht een 
aandachtspunt is. Een onderzoek naar de aanwezige en benodigde capaciteit voor natuurtoezicht, 
zowel bij de eigen organisatie als bij de samenwerkingspartners is in 2020 uitgevoerd. In 2021 is met 
terreinbeherende organisaties verkend hoe de capaciteit voor groene BOA’s kan worden uitgebreid. 
Besloten is dat er een vervolgonderzoek noodzakelijk is, waarbij ook de toezichtscapaciteit van de 
provincie (FUMO) wordt betrokken. Dit wordt in 2022 uitgevoerd. 
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12 Monitoring en rapportage 
Monitoring van de voortgang en tijdige rapportage zijn van belang om op tijd bij te kunnen sturen waar 
dat nodig is. De FUMO en de 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 
De FUMO rapporteert 1x in de 6 weken (mondeling) en de ODG twee maandelijks (mondeling) over 
de voortgang van hun werkzaamheden. Dit gesprek gaat over de voortgang van de werkzaamheden 
en eventuele ontwikkelingen. Ten behoeve van dit overleg wordt een actuele bedrijvenlijst 
bijgehouden, waarop in ieder geval de stand van zaken van alle lopende zaken per bedrijf worden 
vermeld. 
 
Het zogenaamde ambtelijke Bevoegde gezagen overleg Brzo Noord, in afstemming met de provincies 
Drenthe en Groningen en de ODG, heeft zeven keer plaatsgevonden in 2021 middels TEAMS 
(afspraak 1 x per 6 weken is circa acht keer op jaarbasis). Het twee-maandelijkse ambtelijke 
opdrachtgeversoverleg ODG-Fryslân heeft zeven keer plaatsgevonden. Het gedeputeerden overleg 
Brzo Noord heeft drie keer plaatsgevonden in 2021, volgens afspraak, waarvan twee keer schriftelijk. 
Het twee-maandelijkse portefeuille overleg met de Brzo gedeputeerde en de ODG heeft zes keer 
plaatsgevonden. In november 2021 is de portefeuille Brzo overgegaan van gedeputeerde Hoogland 
naar gedeputeerde Douwstra, met een korte waarneming door gedeputeerde Poepjes. 
Alle overleggen zijn middels TEAMS gesprekken gevoerd en de actiepunten zijn uitgevoerd. 
 
Kwartaalrapportage 
In 2021 heeft de provincie vier keer monitoringsgegevens van de FUMO ontvangen, éénmaal de 
jaarcijfers van 2020 en daarnaast de 3 maanden, 6 maanden en 9 maanden cijfers van 2021.  
De ODG heeft drie rapportages geleverd, namelijk de voorjaar-, najaar- en jaarrapportage 2021 
 
Berap en jaarverslag 
Gedurende het jaar is aan Provinciale Staten middels de twee bestuurlijke rapportages (beraps 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. In de jaarstukken van de 
provincie wordt de financiële verantwoording afgelegd over de VTH-taken en de beleidsmatige 
verantwoording vindt in dit VTH-jaarverslag plaats. 

12.1 Registratie en indicatoren 

 

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 in 2021 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 is de koppeling tussen LEEF en 
Inspectieview operationeel geworden. 
 
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. 
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Indicatoren vergunningverlening 
In de verschillende voorgaande hoofdstukken wordt in de alinea’s over vergunningverlening (op grond 
van artikel 21.1 van de Wet milieubeheer) gerapporteerd over het aantal afgegeven vergunningen, 
termijnoverschrijdingen, verlengde procedures en de oorzaken en maatregelen van deze 
overschrijdingen. Tevens is waar nodig in de betreffende paragraaf ingegaan op (grote) verschillen 
ten opzichte van de planning van 2021 en wat dit betekent voor 2022. In paragraaf 10.4 en hoofdstuk 
7 is voor vergunningverlening en toezicht en handhaving weergegeven hoeveel bezwaar- en 
beroepszaken, handhavingsbesluiten en invorderingstrajecten zijn afgerond in 2021. 
 
Indicatoren toezicht en handhaving 
In de verschillende voorgaande hoofdstukken wordt in de alinea’s over toezicht en handhaving (op 
grond van artikel 10.6 van de Regeling omgevingsrecht) gerapporteerd over het aantal uitgevoerde 
controles, aantal geconstateerde overtredingen (indien bekend), (indien van toepassing) aantal 
opgelegde bestuursrechtelijke sancties (hoofdstuk 10.4 en hoofdstuk 7) en processen-verbalen.  
 
Tenslotte is gerapporteerd over klachten (paragraaf 10.2) en waar mogelijk over naleefgedrag. 
 
De belangrijkste concrete VTH-doelen zoals opgenomen in ons beleid en begroting zijn tijdigheid van 
beschikkingen en goed naleefgedrag. Indien voldaan wordt aan deze doelen, wordt er vanuit gegaan 
dat de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving daarmee een bijdrage levert aan 
het ‘hogere doel’; een schoon, veilig en gezond Fryslân.  

12.2 Naleving 

 

De afgelopen jaren is door onvoldoende en eenduidige monitoring het naleefgedrag, het aantal en 
soort van de voorkomende overtredingen niet goed inzichtelijk. Daar waar mogelijk is met behulp van 
de systemen of met behulp van de kennis van toezichthouders in de voorgaande hoofdstukken iets 
vermeld over naleving in de diverse programma’s.  
 
Analyse van het naleefgedrag over de volle breedte van de provinciale taken is niet mogelijk. 
Daarmee wordt niet voldaan aan de monitoringsverplichtingen zoals vastgelegd in het 
jaarwerkprogramma 2021. In het VTH-beleid 2019-2023, vastgesteld door Gedeputeerde Staten (d.d. 
9 april 2019), is de verbetering van naleving als actiepunt benoemd voor de komende jaren. In dat 
kader is eind 2020 door een extern adviesbureau onderzoek gedaan naar de BIG-8 beleidscyclus. 
Het één en ander heeft erin geresulteerd dat in november 2021 een eindrapportage is opgeleverd. In 
2022 wordt gestart met de implementatie van de aanbevelingen in het rapport.  
 
In 2020 zijn voor categorieën van bedrijven en projecten digitale checklists in gebruik genomen door 
de FUMO. De verwachting is dat de komende jaren de naleving daarmee beter en betrouwbaarder 
geregistreerd gaat worden.  
 
De FUMO is in 2019 gestart met de registratie van de LHS-score per overtreding. Hieruit blijkt dat bij 
de periodieke milieucontroles in 2021, er 29 keer een overtreding is ingeschaald in het zwaarste 
segment. Bij LHS-scores in het zwaarste segment vindt er overleg plaats tussen de 
milieutoezichthouder en een BOA van de FUMO. In overleg wordt besloten of in deze gevallen ook 
strafrecht een passende sanctie is 
 
Met tijdige, goede en betrouwbare gegevens is het ook mogelijk om risicogericht toezicht uit te 
kunnen blijven voeren en om als bevoegd gezag grip te hebben op de uitvoering en deze bij te 
kunnen sturen. 
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12.3 Kwaliteitscriteria 

 

Provinciale Staten hebben op 28 september 2016 de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht provincie Fryslân 2016 vastgesteld. Daarnaast heeft  
Gedeputeerde Staten de Kwaliteitscriteria VTH-taken provincie Fryslân 2017 (inclusief Kaders en 
uitgangspunten Frysk Peil F1) vastgesteld. De kwaliteitscriteria volgen voor zowel de basis- als de 
plustaken grotendeels de landelijke Kwaliteitscriteria. Dit is een landelijk opgestelde set criteria die 
eisen stelt aan onder meer opleiding, ervaring en kennis voor diverse deskundigheidsgebieden. 
Inmiddels zijn landelijk de Kwaliteitscriteria 2.2 vastgesteld; deze zijn overgenomen en op 9 februari 
2021 door GS vastgesteld voor de uitvoering van de provinciale VTH-taken. 
 
Op grond van deze verordening moet GS aan Provinciale Staten jaarlijks mededeling doen over de 
mate waarin aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan. De FUMO rapporteert jaarlijks over de 
taken die daar zijn ondergebracht. In de Jaarrekening 2021 heeft de FUMO gerapporteerd over de 
stand van zaken voor wat betreft de naleving van de actuele set kwaliteitscriteria aan haar 
deelnemers. PS is daarover separaat geïnformeerd.  
  
Voor de provinciale basistaken met betrekking tot Brzo-bedrijven en RIE 4-installaties geldt dat de 
verordening op het niveau van de Brzo-omgevingsdienst (Omgevingsdienst Groningen) gelijkluidend 
moet zijn. Ook de provincies Groningen en Drenthe hebben een verordening Kwaliteitscriteria 
vastgesteld. 
 
Stand van zaken FUMO 
Er zijn 27 deskundigheidsgebieden waarvoor kwaliteitscriteria zijn geformuleerd. De FUMO voert voor 
haar deelnemers taken uit op 23 deskundigheidsgebieden. Voor deze deskundigheidsgebieden moet 
ze dan ook voldoen aan de gestelde, landelijk geldende, kwaliteitscriteria. Per deskundigheidsgebied 
moet de FUMO beschikken over minimaal twee medewerkers die voldoen aan de gestelde 
opleidingseisen, werkervaringseisen, aanvullende kennis en frequentie. 
 
De hoofdlijn in de rapportage van 2021 is dat de FUMO in toenemende mate voldoet aan de gestelde 
kwaliteitseisen. Aan 17 van de 23 voor de FUMO relevante deskundigheidgebieden voldoet de FUMO 
eind 2021 volledig. Dit is een toename van 2 deskundigheidsgebieden ten opzichte van begin 2021. 
Op vier deskundigheidsgebieden worden werkzaamheden uitbesteed aan derden. De kwaliteitseisen 
staan dat toe. Op negen deskundigheidsgebieden voldoet de FUMO niet volledig, omdat er sprake is 
van beperkte hiaten in opleiding en/of aanvullende kennis. Op twee deskundigheidsgebieden is de 
werkvoorraad beperkt, waardoor niet aan de frequentie-eis wordt voldaan. Op twee 
deskundigheidsgebieden voldoet de FUMO niet. Het betreft het nieuwe deskundigheidsgebied 
Energie en duurzaamheid, dat in 2019 aan de Kwaliteitscriteria 2.2. is toegevoegd. Daarnaast wordt 
niet voldaan aan de kwaliteitseisen van deskundigheidsgebied Ketentoezicht. De FUMO zet daarom 
in op verbetermaatregelen. Het gaat dan onder andere om aanvullende opleidingen en cursussen, 
stimuleren van het gebruik van Kennisnet van Omgevingsdienst NL en onderzoek naar 
samenwerkingsmogelijkheden met andere omgevingsdienst op het gebied van Energie en 
duurzaamheid en Ketentoezicht. 
 
Stand van zaken ODG 
In 2019 is de ODG gestart met het in beeld brengen of en hoe wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria. 
Inmiddels is er een conceptrapport waarin zowel op organisatieniveau als op medewerkersniveau 
staat hoe wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria. Het huidige beeld is dat op verschillende onderdelen 
wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria, op verschillende onderdelen bijna wordt voldaan en dat op 
diverse onderdelen nog een ontwikkelopgave bestaat. De komende periode wordt dit rapport 
aangevuld.  
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13 Middelen  

13.1 VTH-taken uitgevoerd door provincie  

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 uitvoering van het VTH-programma vindt plaats binnen de beschikbare middelen en menskracht. 
De middelen voor de uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving zijn geborgd in de 
provinciale begroting 202144: o.a. (programma’s en beleidsvelden) Programma 3. Omgeving: 3.1 
Natuur en Landschap en 3.4 Water en Milieu en Programma 2. Infrastructuur: 2.3 Instandhouding 
provinciale infrastructuur.  
 
De jaarlijkse verantwoording van de besteding van deze budgetten vindt plaats middels de provinciale 
Jaarstukken. De budgetten en de verantwoording zijn in dit VTH-jaarverslag daarom niet verder 
gespecificeerd. De Jaarstukken 2021 worden in de PS-vergadering van 22 juni 2022 ter vaststelling 
voorgelegd. Alleen de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021 over het bereiken van de 
gewenste VTH-resultaten, prestatie-indicatoren en financiën worden toegelicht. 
Wel is in bijlage 7 behorend tot dit VTH Jaarverslag 2021 een overzicht opgenomen van de budgetten 
en besteding van de provinciale VTH-taken. Dit is een detaillering op budgetniveau in plaats van de 
presentatie van de financiële tabellen per beleidsveld in de Jaarstukken 2021.  

13.2 VTH-taken uitvoeringsdiensten FUMO en ODG 

 
FUMO-begroting 2021 
De begroting 2021 FUMO bestaat uit een reguliere begroting, gebaseerd op realistische normen en 
een transitiebegroting. Wat betreft de benodigde middelen is in de Programmabegroting FUMO 2021 
de provinciale bijdrage voor de basistaken en de plustaken vastgelegd. Daarnaast zijn bedragen 
opgenomen voor collectieve opdrachten (zie bijlage 8 bij de FUMO-begroting 2021), implementatie 
Omgevingswet en de Transitiebegroting. De begroting is 17 september 2020 door het AB FUMO 
ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerpbegroting. 
 

Taken FUMO Provinciale bijdrage (€) Aantal beschikbare uren 

Basistaken (reguliere begroting) 3.382.299  

Vergunningverlening  16.077 

Toezicht en Handhaving  8.941 

Niet-inrichtinggebonden  7.102 

  Subtotaal: 32.120 

Plustaken (reguliere begroting) 2.823.968 Subtotaal: 26.761 

Collectieve opdrachten (reguliere 
begroting) 

77.365  

Implementatie omgevingswet 50.008  

Bijdrage (transitiebegroting) 262.873  

Totaal 6.596.514 59.121 
Tabel – Begrote bijdrage provincie na zienswijze procedure en beschikbare uren 2021 

 
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief totaalresultaat van € 173.000, volgens de voorlopige 
jaarrekening FUMO 2021 (14-4-2022). 
 
In het ‘Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en handhaving 2021 - Fysieke 
Leefomgeving Provincie Fryslân’ zijn de verschillende taken toegelicht. De provinciale bijdrage is 
onder andere gebaseerd op 54 provinciale inrichtingen (peildatum 1-1-2020). Er is in het 
uitvoeringsprogramma 2021 uitgegaan van 54 provinciale inrichtingen (peildatum 1 januari 2021). 

 
44 Provinciale begroting 2021 - Provinciale Begroting 2021 - Provinciale Begroting 2021 (provinciale-begroting.frl) 

https://provinciale-begroting.frl/2021/
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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.  
De bijdrage aan de FUMO en de bestede VTH-budgetten pasten binnen de provinciale begroting 
2021. Zie hiervoor bijlage 7 behorend tot dit verslag. In 2021 heeft er wel een verschuiving 
plaatsgevonden van 2000 uren van vergunningverlening naar toezicht.  
 
Ter illustratie zijn in onderstaande cirkeldiagrammen de bij de FUMO belegde provinciale basistaken 
en plustaken weergegeven – inclusief de urenverdeling 2021 (bron: bijlage 3 van VTH-
uitvoeringsprogramma 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten 2021 
In onderstaande tabellen is een overzicht weergegeven de daadwerkelijk gerealiseerde uren en is 
een vergelijk gemaakt met de geplande uren. Het gaat daarbij om de basistaken (inrichtinggebonden 
en niet-inrichtinggebonden) en om de plustaken. De genoemde aantallen zijn in uren weergegeven.  
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Basistaken inrichtinggebonden 

Taak 2018 2019 2020 2021 
Geplande basistaak uren 27.716 24.557 24.979 32.121 

Gerealiseerde basistaak 23.808 23.771 26.023 28.349 

Percentage gerealiseerde uren 86% 97 % 104% 88% 

 
Basistaken niet inrichtinggebonden  

Taak Bestede 
uren 2018 

Bestede 
uren 2019 

Bestede 
uren 2020 

Bestede 
uren 2021 

Toezicht Wet bodembescherming 4474 3736 3801 3.287 

Vuurwerkbesluit  
(vergunningverlening, toezicht en 
handhaving) 

1396 1511 650 453 

Ketentoezicht 777 305 123 342 

Ontwikkelingen    171 

BOA    39 

Subtotaal 6647 7368 4574 4292 

     

Geplande uren 6704 7102 6904 6619 

Percentage 99% 103% 66% 64,8% 

 
Van de totaal beschikbare uren voor de basistaken is gemiddeld 96% gerealiseerd. Ten aanzien van 
de urenbesteding basistaken inrichtinggebonden was er de afgelopen jaren een behoorlijke 
verbetering waarneembaar. We moeten constateren dat die verbetering in 2021 niet is doorgezet: de 
urenbesteding is bijna op hetzelfde niveau als in 2018. Ook ten aanzien van de basistaken niet 
inrichtinggebonden zijn veel uren niet besteedt.  
 
Plustaken  

Taak Bestede 
uren 
2018 

Bestede 
uren 
2019 

Bestede 
uren 
2020 

Bestede uren 2021 

Vergunningverlening Wet 
bodembescherming 

3297 2967 3504 3787 

Ontgrondingenwet 3736 4826 5061 5264 

Bodem overig  342 297 749 

Wet luchtvaart 2093 1079 1242 723 

Whvbz 3353 3378 3345 3768 

Waterwet / WKO 457 605 458 414 

Toezicht Wet 
natuurbescherming 

5335 6230 5523 5.376 

Beleidsondersteuning en 
advisering VTH 

1634 2323 1293 679 

Frontoffice / 
procedurewerkzaamheden 

2368 1922 -45 - 

Specialistische advisering  - - - 

PMV ontheffingen 309 - - - 

Mer 0 - - - 

Milieualarmnummer 409 382 548 400 

Bibob 554 1293 462 855 

Procesverbaal 46    

Bezwaar     

Controle en beschikking 
van handhavingsbesluiten 

    

2e hercontrole      

 
45 Deze uren zijn in 2020 voor het eerst op de betreffende zaken, dus ook op de betreffende basis en plusuren geschreven.  
46 Deze urenposten vallen vanaf 2018 allen onder basistaak. 
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Taak Bestede 
uren 
2018 

Bestede 
uren 
2019 

Bestede 
uren 
2020 

Bestede uren 2021 

Portefeuille overleg   463 418 

Vertegenwoordiging 
provincie (IPO) 

  1173 933 

Externe veiligheid 3414 2058 1377 496 

Ontwikkelingen    456 

BOA    184 

Overig 1755 1783 925 761 

Subtotaal  25300 27.125 24.294 25.263 

     
Geplande uren 28737 26.893 26.337 26.765 

Percentage 88% 101% 92% 94% 

 
De plustaken zijn zeer divers van aard. De wijze van registreren maakt dat uren niet altijd onder 
dezelfde post in bovenstaand overzicht zijn opgenomen. In het jaar 2021 is 94% van het aantal 
beschikbare plusuren gemaakt. In overleg met de FUMO wordt van de 1500 uur die niet is ingezet op 
de plusuren, 300 uren overgeheveld naar 2022 voor de inzet op natuur in 2022. De overige uren 
worden terugbetaald.  
 
Taken met separate financiering / extra opdrachten 
Naast de basis- en plustaken die in de programmabegroting FUMO zijn vastgelegd zijn er een aantal 
taken die separaat gefinancierd worden en worden afgerekend op basis van bestede uren. Dit is een 
divers geheel van taken, waarbij het opdrachtgeverschap niet altijd bij afdeling Omgevingszaken ligt 
maar ook bij andere afdelingen.  
 

Taak Bestede 
uren 2018 

Bestede 
uren 
2019 

Bestede 
uren 2020 

Bestede 
uren 2021 

Nazorg stortplaatsen 160 182 25 121 

Bodem (o.a. convenant)  1722 1773 1296 

Risicokaart 248 219 165 170 

Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen - - - - 

BRIKS taken (vv en th) 3553 3080 1794 2415 

Weidevogels 473 410 385 554 

Natuurpactgelden (o.a. ingezet op 
PAS) 

461 391 1822 2245 

Omgevingswet 
 

  805 31 

Overig (zeer divers) 690 987 477 102 

Totaal 8999 9049 8623 6934 

 
Overall beeld provincie 
Overall zien we dat de verhouding tussen de voorgenomen uitvoering in het jaarprogramma en de 
realisatiecijfers ten opzichte van vorig jaar relatief stabiel blijft. Wel zien we, bijvoorbeeld ten aanzien 
van Natuur, forse uitschieters ten opzichte van de geprogrammeerde aantallen. Zo werden er 20 
bezwaar- en beroepsprocedures Wnb verwacht in 2021 maar feitelijk zijn er 194 procedures ingezet.  
Ook het aantal Wob-verzoeken Natuur is verdubbeld. Dergelijke ontwikkelingen vragen de nodige 
inzet en flexibiliteit van de organisatie.  
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Overall beeld FUMO-breed 
Van belang is dat de FUMO stuurt op gelijkwaardige levering van uren aan alle deelnemers. 
Gemiddeld is voor alle deelnemers 117,3% van de ingebrachte uren op het gebied van 
vergunningverlening gerealiseerd. Op het vlak van toezicht is gemiddeld voor alle deelnemers 
100,9% van de uren gerealiseerd. Zie onderstaande tabellen.  
 

 
 
Wat opvalt is dat als het gaat om vergunningverlening, 131,8% voor de gemeenten is uitgevoerd 
tegen 101,7% voor de provincie. Als het gaat om toezicht valt op dat 110,2% voor de gemeenten is 
uitgevoerd tegen 85,7% voor de provincie. Hiervoor is aandacht gevraagd.  
 
Begroting ODG Brzo Noord 2021 
 
De bijdrage aan de ODG is gebaseerd op basis van de Noordelijke Maat Milieu vergunningverlening 
en toezicht, inclusief BRIKS, piket en (primaire) ondersteuning. De provinciale begroting 2021 was 
passend gemaakt op de totale bijdrage aan de ODG. 
 

Begroting ODG Aantal Friese bedrijven Provinciale bijdrage aan ODG 
Brzo Noord (€) 

Begroting ODG 2021  
(AB ODG 3-7-2020) 

11 Brzo bedrijven  
(peildatum 1-1-2020) 

798.608 

Verhoogde bijdrage ODG 2021 
(gedeputeerden overleg Brzo 
Noord 8-12-2020) 

2 Brzo en 3 RIE-4 (in oprichting) 
bedrijven 

(peildatum 8-12-2020) 

208.196 

Totaal 13 Brzo en 3 RIE-4 (in 
oprichting) bedrijven = 16 

1.006.804 

 
Door hogere kosten, o.a. door inhuur personeel en overhead, heeft een overschrijding op de ODG 
begroting 2021 plaatsgevonden van € 77.700 (excl. btw) voor Fryslân (en nog een naheffing op de 
bijdrage voor 2020 van € 13.600 in 2021). Daarnaast zijn er kosten voor de implementatie van een 
nieuw zaaksysteem gemaakt voor ca. € 152.500 (excl. btw). Deze bedragen zijn bekostigd uit de 
begrote VTH-budgetten. 
 
Urenproductie Brzo Noord in 2021: 

 
De ODG Brzo loopt iets achter op het totaal afgesproken aantal uren (94%). De provincie Drenthe 
(84%) en de Provincie Fryslân (79%) lopen ten opzichte van de provincie Groningen (101%) achter 
qua besteed aantal uren ten opzichte van het begroot aantal uren. 
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Het toezicht Brzo en toezicht milieu de geplande inspecties zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd. Totaal 
is er een afname van het aantal bouwaanvragen bij provinciale bedrijven. Bij vergunningverlening 
milieu is een toename van het aantal nieuwe initiatieven (met name op het gebied van circulaire 
economie).  
In de jaarrapportage ODG 2021 wordt nader ingegaan op de behaalde productie. 

13.3 Besteding provinciale VTH-gerelateerde budgetten 

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.  
Het saldo ten opzichte van de provinciale begroting 2021 worden per beleidsveld in de provinciale 
Jaarstukken 2021 toegelicht. Onderstaande budgetten voor Bedrijven, Bedrijven en rest VTH, Bodem, 
Veiligheid en geluid en Verkeer en ruimte vallen binnen beleidsveld B0304 Water en milieu. 
Daarnaast vallen budgetten voor Natuur vallen binnen beleidsveld B0301 Natuur en landschap. 
 
Totaaloverzicht VTH budgetten 2021 
Bestede en geïnde bedragen ten opzichte van begrote VTH budgetten 2021, budgetoverzicht 2021 
(20-1-2021). Zie ook bijlage 7 - VTH budgetten 2021.  
 

Budget Begrote 
Lasten of 

baten 
€ 

Saldo resterend 
budget 

€ 

 

Provinciale bijdrage 
uitvoering VTH taken 
FUMO en ODG 

7.607.800 -300 
meer besteed dan 

begroot 

Overige VTH taken lasten 
1.994.100 202.378 

minder besteed dan 
begroot 

Totaal lasten: 9.601.900 202.078  

Overige VTH taken baten 
388.300 112.411 

meer geïnd dan 
begroot 

 
De begrote budgetten zijn goeddeels besteed. Voor wat betreft de baten is er meer geïnd dan 
begroot. Belangrijke reden daarvoor is dat er sprake was van een hogere opbrengst van bouwleges 
dan begroot door twee grote bouwprojecten.  
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BIJLAGE 1 – Lijst met afkortingen 

 
AB FUMO Algemeen Bestuur FUMO 

ABM Algemene Beoordelingsmethodiek 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 

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 

CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau 

COVM Commissie Overleg en Voorlichting Milieu 

EV Externe Veiligheid 

FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 

FUOV Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 

GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

I&W Infrastructuur en Waterstaat 

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 

LHS Landelijke Handhavingstrategie  

LWVC Landelijke Werkgroep Vuurwerkcoördinatoren 

NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

ODG Omgevingsdienst Groningen 

Ow Ontgrondingenwet  

PAS Programmatische Aanpak Stikstof 

PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

PMV Provinciale Milieuverordening 

PO Portefeuille Overleg (provincie) 
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RIE-4 Richtlijn Industriële Emissies Risico Inventarisatie en Evaluatie, categorie 4 
(complexe chemiebedrijven) 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RO Ruimtelijke Ordening 

RRGS Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen 

RWS Rijkswaterstaat 

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 Fryslan 2014 

VVGB Verklaring Van Geen Bedenkingen 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

Wbb Wet bodembescherming  

Wgh Wet geluidhinder  

Whvbz Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden  

WKO Warmte Koude Opslag 

Wlv Wet luchtvaart  

Wm Wet milieubeheer  

Wnb Wet natuurbescherming  

WOB Wet openbaarheid van bestuur 

Wro Wet ruimtelijke ordening 

Ww Waterwet 
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BIJLAGE 2 – Wettelijke en beleidsmatige kaders  
 

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 (Wlv) 

Waterwet (Ww) 

Wet natuurbescherming (Wnb) 

Wet luchtvaart (Wlv)1 

Ontgrondingenwet (Ow)2 

Monumentenwet (Mw) en 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 Fryslan 

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 (1-1-2023) 
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 3.1 Omgevingswet. 
1 Wet luchtvaart blijft grotendeels bestaan. 
2 Bevoegdheid voor ontgrondingen gaat deels over naar B&W, maar de provincie heeft instemmingsrecht. 
3 Omgevingsverordening (deels of gedeeltelijk). 

 
 
De volgende ambities genoemd in de Omgevingsvisie zijn voor de betreffende VTH-programma’s van 
belang (bron VTH-beleid 2019-2023). 
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BIJLAGE 3 – Jaarverslag Brzo Noord 2021  
 
Separaat bijgevoegd. 
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BIJLAGE 4 – Overzicht Wet luchtvaart 2021 

 

Naam Type toestemming Status1 
Ameland Luchthaven LHB In procedure 

Drachten Luchthaven LHB In procedure 

MCL Helihaven ziekenhuis LHB vooroverleg 

Antonius Helihaven ziekenhuis LHR verleend 

Schiermonnikoog Helihaven HEMS LHR In procedure 2 

Terschelling Helihaven HEMS LHB In procedure 

Vlieland Helihaven HEMS LHR verleend 

Langezwaag Recreatief MLA LHR verleend 

De Vries Makkum Bedrijfsgebonden helihaven LHR verleend 

St 
Jacobiparochie 
Heliholland 

Bedrijfsgebonden helihaven LHR ingetrokken 

Arum Recreatief MLA LHR verleend 

Ypecolsga Recreatief MLA LHR verleend 

Nieuwehorne Recreatief MLA LHR verleend 

Jirnsum Recreatief paramotor LHR verleend 

Kollumerzwaag Recreatief paramotor             LHR verleend 

Akkrum Recreatief paramotor LHR verleend 

Witmarsum Recreatief paramotor LHR verleend 

Arum 2 Recreatief paramotor             LHR verleend 

Tirns Recreatief paramotor LHR verleend 

Raard Testlocatie drones LHR In procedure 2 
 
1 Stand van zaken december 2021 
2 Inwerkingtreding wacht op afgifte Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim door de IL&T 
 
Verklaring afkortingen: 
HEMS = Helicopter Emergency Medical Services 
LHB = Luchthavenbesluit 
LHR = Luchthavenregeling 
MLA = Microlight Aeroplane 
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BIJLAGE 5 –  Verslag Vuurwerkcoördinatie 2021 
 
 
Het Verslag Vuurwerkcoördinatie 2021 van de provinciaal vuurwerkcoördinator is separaat 
bijgevoegd. 
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BIJLAGE 6 – Jaarverslag Fryslânbrede uitvoeringsprogramma 
 
Het Jaarverslag Fryslânbrede uitvoeringsprogramma is separaat bijgevoegd. 
  



Jaarverslag VTH Fysieke Leefomgeving – Provincie Fryslân 2021 
 

84 

 

BIJLAGE 7 – provinciale VTH budgetten 2021 
 
Bestede en geïnde bedragen ten opzichte van begrote VTH budgetten 2021 
Budgetoverzicht 2021 (20-1-2021): 

  Omschrijving budget Budget 
Begrote 

lasten (€) 
Bestede 
lasten (€) 

Begrote 
baten (€ 

Geïnde 
baten (€) 

Saldo (l-
b) (€) 

4 Bedrijven 

a Provinciale bijdrage 
uitvoering taken FUMO 
(basis-, plus- en collectieve 
taken) 

644004 6.601.000 6.601.296     -296 

4 Bedrijven en rest VTH 

b Provinciale bijdrage 
uitvoering taken ODG 

644006 1.006.800 1.006.804     -4 

c Uitvoering VTH-taken 
waaronder Brzo+ 

644005 373.900 351.694     22.206 

d Uitvoering Wabo 644003 209.400 191.481 77.800 245.347 185.466 

e Milieubeleidsplan wettelijke 
taken 

649005 401.000 409.962     -8.962 

5 Bodem 

f Ontgrondingenwet 645001     85.500 23.305 -62.195 

g Monitoringskader frysk 
miljeuplan 

649003 400 0     400 

h Meetnet zoutwinning 649004 15.000 21.321     -6.321 

7 Natuur 

i It Fryske Gea toezicht Friese 
IJsselmeerkust 

652001 166.500 154.762     11.738 

j Provinciale bijdrage 
Wadlopen 

619011 36.800 36.851     -51 

k Groene Wetten (NB-wet 
structureel) 

652017 301.400 282.360     19.040 

l R. Natuurpact 51 Natuurwet 652722 86.800 8.684     78.116 

m Wet natuurbescherming 
(leges) 

652023     205.000 215.150 10.150 

 n Toezicht Wet 
natuurbescherming 

644007 373.000 319.258     53.742 

 o Groene wetten Vergunningen 
Waddenzee 

652018     15.300 13.506 -1.794 

8 Veiligheid en geluid 

p Versterking 
omgevingsveiligheidsdiensten 

744008 26.000 15.070     10.930 

9 Verkeer en Ruimte 

q COVM / Vliegbasis 
Leeuwarden 

644002 3.900 279 4.700 3.403 2.324 

 
Saldo 

 
9.601.900 9.399.822 388.300 500.711 314.489 
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Toelichting VTH-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, exclusief 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. 

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. 

f) 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). 

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

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

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

j) Provinciale bijdrage Wadlopen 
Provinciale bijdrage voor de uitvoering van de Wadloopverordening, incl. leges en andere r echten. 

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

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

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

n) Toezicht Wet natuurbescherming 
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 
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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. 

o) Groene wetten Vergunningen Waddenzee 
p) 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.  

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