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Inleiding  
 
Voor u ligt de jaarrapportage van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
(OFGV). Deze rapportage is de verantwoording op het uitvoeringsprogramma 2019. Voor 
de provincie Noord-Holland is beschreven welke werkzaamheden de OFGV in 2019 heeft 
uitgevoerd. Meer informatie over de uitgevoerde subsidie- en meerwerkopdrachten vindt 
u in de bijlagen. 
 
Leeswijzer  
In de verschillende hoofdstukken staan per thema de voortgang en constateringen bij de 
uitgevoerde activiteiten en eventuele bijzondere zaken en projecten toegelicht. Bij deze 
jaarrapportage ontvangt u ook een Realisatietabel (Bijlage 1) waarin de 
geprognosticeerde en gerealiseerde producten getalsmatig zijn aangegeven. De 
geleverde producten zijn aangegeven in cumulatieve aantallen over het 1e en 2e 

trimester. De indeling van de realisatietabel is gebaseerd op de Producten en Diensten 
Catalogus OFGV 2017 (PDC). U kunt de PDC vinden op www.ofgv.nl. 
 
Indeling  
Thema 1: Bodem 
Thema 2: Energie 
Thema 3: Regionale en overige dienstverlening 
Bijlagen 
  

http://www.ofgv.nl/
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Thema 1: Bodem 

Onder het thema bodem worden door de OFGV voor de provincie diverse werksoorten 
gedaan. Afhankelijk van het soort werk kan de rol van de OFGV daarbij verschillen. Zie 
hieronder een overzicht van de verschillende soorten taken. 
 

Beleidsadvies Bodem  
Beleidsadvisering heeft betrekking op de reguliere bevoegd gezag taken, de coördinatie 

bodemsanering, het bodemconvenant en de overdracht bodembeheertaken. 
Reguliere bevoegd 
gezag taken  

Coördinatie 
bodemsanering   

Bodemconvenant 

 
Overdracht 
bodembeheer-
taken  

• Beschikken 
• Afhandelen 

meldingen 
• Uitvoeren van 

toezicht en 
handhaving 

• Afstemmen tussen 
vergunningverlening 
en handhaving (incl. 
RUDNHN) 

• Opslaan en 
verstrekken van 
bodem informatie 

• Uitvoeren van de 
aanjaagactie 

• Stimuleren 
gebiedsgericht 
grondwater-
beheer 

• Periodiek overleg 
met de provincie  

 

• Ondersteunen bij 
het realiseren van 
de afspraken 
inzake het 
Convenant 
Bodem en 
Ondergrond 
2016-2020. 

• Ondersteunen bij 
de jaarlijkse 
verantwoording 
(MTR) aan het 
ministerie 

• Ondersteunen 
bij de overdracht 
van de bodem-
beheertaken 
naar de 
gemeenten  

 

 
Beleidsadvies 
Beleidsadvisering bodem heeft betrekking op de reguliere bevoegd gezagtaken, de 
coördinatie bodemsanering, het bodemconvenant en de overdracht van 
bodembeheertaken als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. 

In 2019 heeft de provincie Noord-Holland onderzoek uit laten voeren naar het 
loodgehalte op kinderspeelplaatsen (met contactmogelijkheden). Naar aanleiding van de 
resultaten van dit onderzoek is door de provincie Noord-Holland gekeken naar mogelijke 
vervolgstappen die genomen moeten worden vanwege het verhoogde loodgehalte op een 
aantal locaties. De OFGV heeft in 2019 de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
ondersteund bij de uitvoering van dit onderzoek. 

Subthema  1.1 Bevoegd gezag taken (Thema bodem) 
 
Doelstellingen & Activiteiten  
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.  
 

Doelstellingen Activiteiten 
• Afgeronde bodemsaneringen waarbij 

de bodemverontreiniging is 
weggenomen of wordt zodanig 
beheerst dat de gesaneerde bodem 
de omgeving en het milieu niet 
onnodig belast. 

• Controle of wet- en regelgeving wordt 
nageleefd bij een bodemsanering of 
toepassing van grond of bouwstoffen; 

• Het afgeven van beschikkingen 
bodemverontreiniging; 

• Het opstellen van een saneringsplan; 
• Het beoordelen van meldingen 

bodemverontreiniging; 
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• Het houden van toezicht op en 
informeren over bodemsaneringen en 
nazorg; 

• Het houden van toezicht op 
monitoringen van bodemsanering; 

• Controleren van transportcontroles 
van grond; 

• Het beschikbaar maken en stellen van 
bodeminformatie; 

• Het verwerken van besluiten en 
registreren van bodemrapporten en 
aanleveren van datadumps. 
 

 
Specifiek 2019 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema heeft uitgevoerd. 
 
Vergunningen en meldingen bodem 
De provincie Noord-Holland is bevoegd gezag in het kader van de Wet 
bodembescherming. Om te weten in welke mate de bodem verontreinigd is en of een 
spoedige sanering noodzakelijk is, handelt de OFGV namens de provincie de 
vergunningaanvragen en meldingen af. De OFGV heeft hiervoor in 2019 geconstateerd 
dat er relatief weinig werkzaamheden plaats hebben gevonden in verontreinigde grond. 
Hierdoor is de realisatie voor vergunningen/beschikkingen en meldingen lager dan de 
vastgestelde prognose. 
 
Toezicht en handhaving bodem 
De OFGV houdt namens de provincie toezicht op de uitvoering van saneringen en treedt 
indien noodzakelijk handhavend op. 
• In 2019 is het toezicht verscherpt op termijnbewaking (administratief) en heeft er 

een kwaliteitscontrole op evaluatieverslagen plaatsgevonden. Dit verliep in 
samenwerking met andere omgevingsdiensten. De resultaten van dit project dienen 
verwerkt te worden. 

• N.a.v. de constatering dat er weinig meldingen van calamiteiten binnenkomen, is er 
op provinciale wegen gecontroleerd op calamiteiten. Bij andere omgevingsdiensten 
blijkt hetzelfde beeld naar voren te komen. De oorzaak hiervan is onduidelijk. Dit 
betreft het product T09.8 in de Realisatietabel (Bijlage 1). 

 
HOV-Busbaan Hilversum provincie Noord-Holland 
Voor een betere bereikbaarheid per openbaar vervoer realiseert Prorail in ’t Gooi tussen 
station Hilversum en de A27 bij Huizen een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding 
(HOV). Een deel van de civieltechnische werkzaamheden vindt plaats in verontreinigde 
grond. Voor de werkzaamheden in verontreinigde grond is in 2018 een beschikking op 
het raamsaneringsplan afgegeven door de OFGV en in 2019 is gestart met de 
werkzaamheden. De OFGV is bij dit project betrokken door het voeren van 
vooroverleggen, het beoordelen van het raamsaneringsplan en toezicht houden op de 
uitgevoerde werkzaamheden.  
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Subthema  1.2 Coördinatie bodemsanering (Thema Bodem) 
 
Doelstellingen & Activiteiten  
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.  
 

Doelstellingen Activiteiten 
• Wegnemen van belemmeringen voor 

de maatschappelijk gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling met gebruik 
van de (boven en onder-) grond; 

• Bijdragen aan een maatschappelijk 
gezien doelmatige aanpak van de 
bodemverontreiniging. 
 

• Aanjaagactie spoedlocaties; 
Probleemeigenaren activeren om in 
actie te komen door opstarten proces 
tot afkoop of uitvoering van 
onderzoek/sanering; 

• Stimuleren gebiedsgericht grondwater-
beheer; 

• Periodiek overleg met de provincie.  
 
Specifiek 2019 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema heeft uitgevoerd. 
 
Coördinatie bodemsanering 
De coördinatie bodemsanering betreft werkzaamheden met betrekking tot het van 
overheidswege uitvoeren van bodemonderzoek tot en met een eventuele bodemsanering 
op een specifieke locatie. Probleemeigenaren worden doorgaand geactiveerd om in actie 
te komen om tot afkoop of uitvoering van een onderzoek/sanering te komen. De OFGV 
heeft in 2019 periodieke overleggen met de provincie gevoerd om dit te bereiken. Ook 
zijn er vooroverleggen gevoerd en is er afstemming geweest met de team Afkoop 
grondwaterverontreiniging binnen gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi.  
 
Subthema  1.3 Bodemconvenant en overdracht bodembeheertaken 
(Thema Bodem) 
 
Doelstellingen & Activiteiten  
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.  
 

Doelstellingen Activiteiten 
• In 2020 moeten alle gevallen van 

ernstige bodemverontreiniging met 
onaanvaardbare ecologische of 
verspreidingsrisico’s (spoedlocaties) 
gesaneerd zijn of de risico’s zijn 
beheerst; 

• In 2020 moet een overgang zijn 
gemaakt van saneren naar integraal 
beheer van de bodem en ondergrond. 
Onder het beheer van bodem- en 
ondergrond valt ook het omgaan met 
bodemverontreiniging die geen 
directe risico’s oplevert. 
 

• Ondersteunen bij het realiseren van de 
afspraken inzake het Convenant 
Bodem en Ondergrond 2016-2020; 

• Ondersteunen bij de jaarlijkse 
verantwoording (MTR) aan het 
ministerie; 

• Ondersteunen bij de overdracht van de 
bodembeheertaken naar de 
gemeenten. 

 
Specifiek 2019 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema heeft uitgevoerd.  
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'Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020' 
De provincie bereidt zich voor op de beëindiging van haar bodemsaneringstaken in het 
kader van de Wet bodembescherming en de overdracht van de bodembeheertaken naar 
de gemeenten die bevoegd gezag worden in het kader van de Omgevingswet. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het 'Convenant Bodem en Ondergrond 
2016-2020'. De OFGV ondersteunt de provincie Noord-Holland bij dit traject. In 2019 is 
het aantal afgehandelde spoedlocaties licht gedaald. De OFGV heeft verschillende 
werkzaamheden verricht om het aantal zaken af te handelen. Om een spoedlocatie af te 
handelen werkt de OFGV samen met de provincie Noord-Holland. De samenwerking heeft 
met name betrekking op spoedlocaties waarvan de grondwaterverontreiniging kan 
worden afgekocht binnen gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi.  
 
Overdracht provinciale taken bodem  
In het kader van de overdracht van taken van de provincie Noord-Holland naar de zeven 
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek ligt het accent in 2019 op het ontsluiten van de 
informatie rondom bodemsaneringslocaties en het ontsluiten van de rapporten en 
beschikkingen via een viewer. Op verzoek van individuele gemeenten kon de OFGV in 
2019 afspraken maken over de overdracht van de (digitale) bodemdata en 
bodemdossiers van de provincie aan de gemeenten (de locatiedossiers).   
 
Doordat de bevoegd gezag taken met betrekking tot sterk verontreinigde bodemlocaties 
na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 overgedragen zullen worden aan 
de gemeenten, heeft de provincie Noord-Holland een werk- en een klankbordgroep 
‘Warme overdracht’ opgericht. In 2019 heeft de OFGV geparticipeerd in de werk- en 
klankbordgroep en is gestart met een screening van het bodeminformatiesysteem om de 
gevolgen van de overdracht voor de gemeenten in kaart te brengen. 
 
Thema 2: Energiebesparing/duurzaamheid 
 

Doelstellingen Activiteiten 
• Bescherming van het klimaat; 
• Terugdringen van energiegebruik bij 

bedrijven. 

• Uitvoering geven aan artikel 2.15 uit 
het activiteitenbesluit in minimale 
vorm (basistoezicht energie); 

• Het geven van informatie aan 
gemeenten, provincies en bedrijven 
op basis van het Activiteitenbesluit in 
het kader van: 
a) Doorvoeren van de EML. 
b) Uitvoeren van energie-audits. 
c) De toekomstige informatieplicht. 

• Op basis van maatwerk en op basis 
van offerte uitvoering geven aan de 
tijdelijke regeling EED (beoordelen en 
afhandeling van energie-audits). 
  

 
Energiebesparing bij bedrijven 
De OFGV heeft onderzocht welke inspanningen nodig zijn om te voldoen aan 
energieregelgeving. Bedrijven blijken welwillend te zijn, maar hebben vaak te weinig 
kennis van de wetgeving en de wettelijke plicht om energie te besparen en te voldoen 
aan de meldingsplicht. De OFGV springt in op de behoefte aan ondersteuning en 
duidelijkheid en heeft een nieuwe systematiek van toezicht ontwikkeld. Onder de naam 
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Stimulerend Toezicht worden bedrijven ondersteund en gestimuleerd om de verplichte 
maatregelen door te voeren.  
 
Ook worden ze ontzorgd bij de informatieplicht. De eerste ervaringen laten zien dat deze 
methodiek goedkoper is en beter de gewenste effecten realiseert dan traditioneel 
toezicht. In 2019 heeft de OFGV deze methode ontwikkeld, volledig uitgewerkt, getest en 
voorgelegd aan alle partners. De methodiek wordt zowel bij bedrijven als bij de 
gemeenten goed ontvangen.  
 
Ook landelijk is vanuit de VNG, EZK, RWS en Infomil interesse getoond in deze manier 
van werken. Stimulerend Toezicht is slimmer, effectiever en efficiënter dan traditioneel 
toezicht. 
 
Bijhorende producten PDC  
Deze PDC codes gelden in principe voor alle branches en zijn daarom eenmalig 
opgenomen.  
• R01.1 Oprichtingsvergunning t/m R06.4 Behandeling melding Activiteitenbesluit  
• T01.1 Preventieve administratieve controle t/m T01.5 Opleveringscontrole  
• T02.1 Repressieve administratieve controle t/m T02.3 Sanctiecontrole  
• T06.1 Klachtbehandeling milieu  

 
Thema 3. Overige taken en dienstverlening 

Doelstellingen & Activiteiten  
Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.  
 

Doelstellingen Activiteiten 
• Bijdragen aan de kwaliteit van en 

samenwerking bij de uitvoering van 
de VTH-producten; 

• Effectiviteit van de handhaving en 
vergunningverlening bevorderen. 
 

• Uitvoering van diverse ondersteunende 
en dienstverlenende taken op het 
gebied van VTH. 

 

Subthema  3.1 Juridische ondersteuning 
 
Doelstellingen & Activiteiten  
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit subthema beschreven.  
 

Doelstellingen Activiteiten 
• Bijdragen aan de kwaliteit en 

samenwerking van en bij de 
uitvoering van de VTH-producten; 

• Naleving van de wet- en regelgeving 
op alle genoemde wetten en thema’s; 

• Voorbereid zijn op wijzigingen in wet- 
en regelgeving. 

 

• Juridische advisering bij 
vergunningverlening, toezicht en 
expertise; 

• Inzetten van 
handhavingsinstrumenten; 

• Ondersteunen van bezwaar- en 
beroepszaken die door de gemeente 
zelf worden gevoerd; 

• Juridische advisering over 
milieuthema’s; 
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• Voorbereiden op diverse nieuwe wet- 
en regelgeving door middel van 
kennisdeling en advisering.  
 

 
Specifiek 2019 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema heeft uitgevoerd. 
 
Juridische ondersteuning 
Op 29 mei 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
belangrijke uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De beoordeling om te 
bepalen welke gevolgen de PAS-uitspraak had voor de taakuitvoering van de OFGV en 
haar partners, heeft de nodige juridische inzet gekost. Deze inzet bestond onder andere 
uit advisering en het deelnemen aan verschillende overleggen. Het onderwerp stikstof is 
dusdanig actueel en van maatschappelijk belang dat de OFGV de ontwikkelingen 
nauwgezet volgt. Het onderwerp stikstof raakt ook direct de taakuitvoering van de OFGV, 
of hangt daar in veel gevallen nauw mee samen.  
 
 
Subthema  3.2 Regionale samenwerking 
 
Doelstellingen & Activiteiten  
Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit subthema beschreven.  
 

Doelstellingen Activiteiten 
• Stimuleren en vormgeven van 

samenwerking op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving; 

• Borgen van kennis, ervaring en 
kwaliteit. 

• Deelname aan het Bestuurlijk en 
Ambtelijk Omgevingsoverleg Flevoland 
(BOO en AOO). De OFGV faciliteert 
deze overleggen, vormt het 
secretariaat en neemt deel als 
adviseur; 

• Organiseren van een 
Handhavingsestafette; 

• Organiseren van netwerkdagen, zoals 
de Bodem-, Asbest-, Trainee-, BOA- 
en de Handhaversdagen; 

• Deelnemers ondersteunen bij 
opleidingswensen door cursussen via 
de ODNL Academie (voorheen het 
Kenniscentrum OFGV) aan te bieden. 
 

 
Specifiek 2019 
Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen 
dit thema heeft uitgevoerd. 
 
Advisering Omgevingswet 
In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor de komst van de Omgevingswet. De OFGV 
deelt kennis en adviseert over de Omgevingswet. En dan met name over: 
• Het volgen van de landelijke ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving 

Omgevingswet en het informeren van de organisatie daarover; 
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• Het sturen van een reactie op de consultatie van de Omgevingsregeling en de 
Aanvullingsbesluiten bodem, geluid en natuur; 

• Het houden van een masterclass Omgevingswet voor OFGV-medewerkers; 
• Het vaststellen van een opleidings- en ontwikkelplan; 
• Het deelnemen aan het platform Omgevingswet Flevoland en overleg 

programmamanagers Omgevingswet Gooi en Vechtstreek; 
• Het meehelpen bij de organisatie van diverse kennisdagen Omgevingswet vanuit het 

platform Flevoland (vergunningen, DSO, toezicht en handhaving); 
• Het starten met pilots Omgevingstafels en nieuwe vormen van vooroverleg voor het 

vergunningverleningsproces; 
• Het, samen met de veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek, starten van een 

opleidingstraject voor persoonlijke vaardigheden van de medewerkers; 
• Het starten met de ontwikkeling van een opleiding Omgevingswet AMvB’s volgens het 

train de trainer principe (de eerste try-out cursus Besluit activiteiten leefomgeving is 
in september gegeven); 

• Het, in samenwerking met BZK, Aan de slag met de Omgevingswet, VNG, 
Informatiepunt Omgevingswet en de ODNL Academie (voorheen Kenniscentrum 
OFGV), verder ontwikkelen van het Train de Trainer opleidingsprogramma (ook voor 
de andere 28 omgevingsdiensten in Nederland)  

• Het starten met een hbo-module omgevingsadviseur; 
• Deelname aan het landelijke overleg projectleiders Omgevingswet van de 29 

omgevingsdiensten. 
• Voor de regionale omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek ontwerpen van een kaart met 

agrarische locaties, waarop ook de Natura 2000-gebieden zijn aangegeven. 
 
Handhavingsestafette/BOA-dag 2019  
In 2017 zijn de OFGV en de omgevingsdiensten in Noord-Holland gestart met de 
jaarlijkse organisatie van de handhavingsestafette en de BOA-dag. De reden hiervoor 
was het promoten van de toepassing van Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm). 
Inmiddels is dit doel bereikt en zijn andere handhavingsthema’s onderwerp van de Boa-
dag. In 2019 is de BOA-dag gecombineerd met de startbijeenkomst van de 
Handhavingsestafette 2019.  
 
De Handhavingsestafette is een jaarlijks terugkerende samenwerkingsactie van diverse 
handhavingsinstanties die werkzaam zijn in het werkgebied van de OFGV. De organisatie 
van de estafette is in 2019 uitgevoerd door de OFGV. De Handhavingsestafette 2019 met 
als thema ‘Ondermijning’ vond plaats van 11 september tot en met 18 september 2019. 
Tijdens deze Handhavingsestafette zijn verschillende thema’s gezamenlijk uitgevoerd.  
 
De nadruk lag op kwaliteit met als doel kwalitatieve projecten in zowel de voorbereiding, 
uitwerking en afhandeling. De OFGV heeft tijdens deze dagen alle partners uitgenodigd. 
Ook konden bestuurders meedoen aan verschillende thema’s en deelnemen aan het 
symposium ‘ondermijning’.  
 
Het symposium was druk bezocht en de reacties van de deelnemers waren positief. De 
deelnemers gaven aan dat zij na het symposium een beter beeld hebben gekregen wat 
ondermijning is en hoe dit in het veld is te herkennen.  
 
Kenniscentrum OFGV 
Nieuwe opleidingen/cursussen 2019   
De ODNL Academie heeft in 2019 de ontwikkeling van een opleiding voor en door 
toezichthouders op het gebied van zwemwater en badinrichtingen (Whvbz en Bhvbz: Wet 
en Besluit “hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden”) geïnitieerd. De 
eerste cursussen waren een succes, mede door het praktijkgedeelte van de cursus.  
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Nieuw in 2019 was de cursus ZZS (Zeer Zorgwekkende stoffen). Deze cursus was 
speciaal ontwikkeld voor medewerkers van omgevingsdiensten en andere overheden. 
Deze cursus is in 2019 veelvuldig afgenomen door diverse omgevingsdiensten.  
 
Netwerkdagen 2019 
In 2019 heeft de ODNL Academie in samenwerking met ILenT, Bodemplus, de Politie, 
RUD-Limburg-noord een bodemcongres georganiseerd. Dit congres was goed ontvangen 
door de aanwezigen. Ook heeft de OFGV in 2019 de “Expertmeeting Wabo Breed” in 
Biddinghuizen georganiseerd. Het was een geslaagde dag met een mooie opkomst.  
 
Opleidingen rondom de Omgevingswet 
In 2019 is de ODNL Academie gestart met het opzetten van een opleidingsprogramma 
voor de Omgevingswet. Voorbeeld hiervan is het programma ‘Train de Trainer’. Het doel 
van dit programma is het opleiden van enthousiaste trainers die uiteindelijk de benodigde 
cursussen kunnen geven zodat alle medewerkers van omgevingsdiensten in 2021 goed 
voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet.  
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Bijlage: Overzicht uitgevoerde meerwerkopdrachten 
 
In 2019 zijn geen meerwerkopdrachten verstrekt aan de OFGV. 
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Bijlage 
 
Bij de jaarrapportage wordt ook een lijst met het aantal gerealiseerde producten 
gevoegd. Zie Bijlage 1: de Realisatietabel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Omgevingsdienst Flevoland  
& Gooi en Vechtstreek 

Botter 14-15 Postbus 2341 
8203 AH  LELYSTAD 

T. 088-6333 000 
E.  info@ofgv.nl  
W. www.ofgv.nl 

Rapportageperiode: 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 
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BIJLAGE 1 Prognose Totaal 2019

Realisatietabel provincie Noord-Holland 2019 2019 T1 T2 T3 Toelichting

Toezicht Wet milieubeheer

T06.1 Klachtbehandeling 0 1 1

T07.1 Ongewoon voorvalmelding - - 0

T17.1 Transportcontrole 0 0 0

Natuurbescherming

A02.2 Regie groene handhaving (beperkt faciliteren van natuurorganisaties) - - -

Bodembescherming

R10.1 Beschikking Ernst en Spoed 42 3 6

R10.2 Beschikking Ernst en Spoed / Saneringsplan 2 0 2

R10.3 Instemming Saneringsplan 0 0 8

R10.4 Instemming Evaluatieverslag / Nazorgplan 0 7 28

R10.5 Instemming Plan van aanpak 0 0 7

R10.6 Instemming wijziging Saneringsplan 0 1 2

R10.7 Beoordeling bodemonderzoek 8 0 0

R11.1 Behandeling melding BUS-immobiel 119 20 24 Uitgesplitst naar r11.3

R11.2 Behandeling melding BUS-mobiel 0 0 1

R11.3 Behandeling melding BUS-tijdelijke uitplaatsing incl. evaluatie 0 39 64

R12.1 Beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit 2 0 0

R12.2 Beoordeling melding toepassen IBC bouwstof 0 0 0

T09.1 Controle bodemsanering Wbb 20 8 22

T09.2 Controle bodemsanering zorgplicht Wbb en BUS-saneringen 50 4 16

T09.3 Controle bodemsanering administratief 120 27 84

T09.7 Controle nazorglocaties (voormalige stortplaatsen) 10 0 1

T09.8 Beoordelen plan van aanpak nieuw geval van bodemverontreiniging 5 1 1

T09.9 Beoordelen monitoringsrapportage 15 1 6

T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming 0 0 0

D05.1 Coördinatie bodemsanering 0 0 0

D05.2 Bodemconvenant 0 0 0

D05.3 Beleidsadvies bodem 1 0 0

D05.4 Overdracht bodembeheertaken 1 0 0

D06.1 Bodeminformatie cq. rapportage aan makelaars 359 218 314

D06.2 Verstrekken van besluiten en bodemrapporten etc. 0 0 0

D06.3 Opslag en registratie van bodemrapporten 0 0 0



BIJLAGE 1 Prognose Totaal 2019

Realisatietabel provincie Noord-Holland 2019 2019 T1 T2 T3 Toelichting

Beleidsadvies

A01.4 Advies milieuaspecten calamiteit 0 0 0

A01.5 Advies milieuaspecten taakuitoefening bevoegd gezag 9 1 14

Juridische ondersteuning

H01.4 Voornemen last onder dwangsom 2 0 0

 - Zienswijzen 1 0 0

H01.1 Last onder dwangsom 1 0 0

H01.2 Last onder bestuursdwang 0 0 0

H02.1 Invordering 0 1 1

H02.2 Intrekking dwangsom 1 0 0

H05.1 Besluit op handhavingsverzoek 0 0 0

H06.1 Bevel bodemonderzoek en -sanering 0 0 0

J01.1 Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening 0 0 0

J01.2 Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening 1 1 1

J02.1 Behandeling beroep met voorlopige voorziening 0 0 0

J02.2 Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening 0 0 0

J02.3 Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening 0 0 0

J02.4 Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening 0 0 0

J04.1 Gedoogbesluit 0 0 0

D03.1 Behandeling WOB-verzoek 1 1 1

0 Uit te voeren taak zonder aantallen

 - Niet ingebrachte taak
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