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1 Inleiding
30 maart 2017 is de "Dienstverleningsovereenkomst provincie Zeeland – RUD Zeeland 2017 over materiële
udgette e daaraa gekoppelde prestatieafsprake (hierna DVO) ondertekend door de provincie
Zeeland en de RUD Zeeland.
Het totale bedrag aan over te dragen budgetten bedraagt € 2.221.471.
Mutaties overgedragen budget:
18 juli 2017 ke erk
, extra fi a iële iddele €
.
oor sa eri g a de Ka aalpolder te
Philippine;
Op grond van bovengenoemde mutaties bedraagt het budget € 2.879.271. RUD Zeeland voegt uit eigen
iddele ee udget a € .
toe aa het aterieel udget.
In de overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de overdracht van materiële budgetten en
daarbij behorende prestaties op het gebied van:
- Commissie regionaal overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO Aanpak)
- Diversen
- Aanpak bodemverontreiniging
- Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
- Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)
- Metingen/controles ( van lucht, indirecte lozingen, bodemsaneringen en geluid)
- Bodemsanering voormalige stortplaats Kanaalpolder
- BRZO opleidingen
- Inhuur tbv compensatie BRZO opleidingen
- Aanpassing systemen tbv monitoring
- Ondersteuning tbv opstellen rapportages
- Webbased versie ICT systeem
- Nazorg stortplaatsen
- Landelijke handhavingsstrategie LHS
In artikel 3 van de DVO is vastgelegd dat we uiterlijk 30 september 2017 een stand van zaken van de tot dan
toe gerealiseerde prestaties en daarmee gepaard gaande kosten aan de Provincie overleggen.

-

Leeswijzer
In deze rapportage wordt een financieel overzicht gepresenteerd en vervolgens wordt per materieel budget
ingegaan op:
Prestaties zoals opgenomen in het DVO;
Gerealiseerde prestaties;
Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde
prestaties1.

1

Ten laste van de materiële budgetten kunnen alleen werkzaamheden worden gebracht die in 2017 zijn uitgevoerd.
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2 Financieel overzicht 2017
Omschrijving
Commissie 28 luchtvaart
Diversen
Aanpak bodemverontreiniging
Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
Best.strafbeschikking milieu (BSBm)
Metingen/controles
Bodemsan.vm stortpl.Kanaalpolder
BRZO opleidingen
Inhuur tbv compensatie BRZO opleidingen
Aanpassing systemen tbv monitoring
Onderst.tbv opstellen rapportages
Webbased versie ICT systeem
Nazorg stortplaatsen
Landelijke handhavingsstrategie LHS
Totaal

Overgedragen
budget
€
4.300
€
43.364
€
1.112.000
€
277.185
€
75.207
€
197.215
€
796.000
€
55.000
€
160.000
€
18.000
€
48.000
€
60.000
€
10.000
€
23.000
€
. .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Lasten
21.497
144.734
184.610
12.849
47.156
533.762
25.845
44.327
17.182
4.501
. .

verplichtingen
€
€
€
223.099
€
38.221
€
€
49.550
€
€
€
58.268
€
€
16.314
€
€
€
€
.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

verwachte
uitgaven
4.300
21.867
59.600
54.354
62.358
84.727
140.125
29.155
57.405
18.000
14.504
30.000
25.000
.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

restant
684.567
15.782
122.113
30.000
-19.501
23.000
.

De werkelijke uitgaven zijn meegenomen tot 1 september 2017. Voor de verplichtingen verstrekten we
opdrachten, die naar verwachting dit jaar worden uitge oerd. I de kolo te er a hte uitga e staa
de uitga e aar oor e og dit jaar opdra hte oor erstrekke . I de kolo restant ge e e het
budget weer wat we verwachten over te hebben aan het eind van 2017.

3 Prestaties over materiële budgetten
3.1

1.

Commissie regionaal overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO)

Prestaties zoals opgenomen in het DVO

Het voeren van het secretariaat van de Commissie Regionaal overleg luchthaven Midden-Zeeland
conform de goed te keuren begroting 2017.
2.

Gerealiseerde prestaties

De commissie is in 2017 een keer bijeen geweest. Declaratie van kosten vindt een keer per jaar
plaats, daarom zijn er nog geen kosten verantwoord.
3

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties

Het edrag a € .
is edoeld oor de o
issie. Daar a orde de prese tiegelde e de
reiskoste a ee aa tal lede etaald. Dat is jaarlijks eestal iet eer da a. € .
. De
commissie kan met het overgebleven geld onderzoeken laten uitvoeren of een second opinion
vragen. Dat is tot op heden nog nooit gebeurd maar op dit moment is het vliegveldbestuur bezig
met het aanvragen van een wijziging a het lu htha e esluit de ergu i g e dat zou voor
de commissie aanleiding kunnen zijn zelf ook onderzoek uit te laten voeren. Na de laatste
vergadering van de commissie op 3 november 2017 zal dit bekend zijn. Hieruit kunnen nog kosten
voortvloeien. De prestatie, het voeren van het secretariaat, is in lijn met de uitgaven.
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3.2

Diversen

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Diverse kosten kunnen hierop worden geboekt o.a. met betrekking tot: kwaliteit, proceskosten, kadastrale
kosten voor inschrijven beschikkingen, bijdrage aan Zeeuws Platform Bodembeheer, het onderhoud en
exploitatie van de voer- en vaartuigen van RUD Zeeland, bebording en werkkleding/ velduitrusting
Natuurbeschermingswet.
De kosten van werkkleding/velduitrusting, anders dan voor de Natuurbeschermingswet, moeten worden
gedekt uit de begroting van de RUD. In 2017 zal RUD Zeeland een deel van dit deelbudget gebruiken voor
de aanschaf van een systeem voor jaargesprekken. Deze uitgave was gepland binnen het budget van 2016 extra werkzaamheden- maar is toen niet gerealiseerd.
De totale koste hier a edrage € .
,- aar a € .
,- ten laste komt van de reserves of de post
onvoorzien. De uitgave heeft immers ook betrekking op de inzet voor de overige deelnemers aan RUD
Zeeland. Deze € 4.000 voerden we in de eerste bestuursrapportage op.
2.
Gerealiseerde prestaties
Tot op heden verantwoordden wij diverse kosten ten laste van het budget Diversen:
 certificatie ISO 9001 kwaliteit
 het onderhoud en exploitatie van de voer- en vaartuigen van de RUD-Zeeland
 bebording en werkkleding
 velduitrusting Natuurbeschermingswet.
3

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
In de onlangs afgesloten cao is de systematiek rondom de jaargesprekken aangepast. Momenteel doen we
(via de PIOFACH leverancier) onderzoek naar een nieuw personeelsinformatiesysteem. Of de uitgave nog in
2017 plaatsvindt is op dit moment nog niet aan te geven.
Onze verwachting is dat het overige budget volledig wordt benut.

3.3

Aanpak bodemverontreiniging

1.
Prestaties zoals opgenomen in de DVO
Het onderzoek naar en de sanering van bodemverontreinigingen, inclusief eventueel uit te keren
schadevergoedingen, die actuele risico's meebrengen. Zie voor de in 2017 uit te voeren werkzaamheden
het bijgevoegde bestedingsplan/prestatieafspraken bodemsaneringsbudget 2017 dat in bijlage A is
opgenomen.
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2.

Gerealiseerde prestaties

Omschrijving
Spoedlocaties
Maatschappelijke spoedlocaties
Inhuur personeel van derden
Totaal
Doorberekening salariskosten

€
€
€
€

Raming
.
.
.
. .

€

.

.

€
€
€
€
€
€

Lasten
.
.
.
.
- .
.

verplichtingen
€
.
€
.
€
.
€
.
€

.

€
€
€
€

verwachte
uitgaven
.
.

€
€
€
€

€

.

€

restant
.
.
.
.
.

Wegens detachering van een medewerker voor het project Tractaatweg hebben we inkomsten waar geen
rekening mee is gehouden. Dit verhoogt het beschikbare budget.
In de bijlage behorende bij deze rapportage hebben we een gedetailleerd overzicht opgenomen van de
gerealiseerde prestaties.
3

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
We verwachten dit jaar een groot deel van het toegekende budget over te houden. Reden hiervoor is dat
we twee grote projecten doorschuiven naar 2018. Dit betreft:
1. De sanering van de Gentsevaart 28 te Kapellebrug voeren we door diverse omstandigheden zeer
waarschijnlijk pas volgend jaar uit. Deze sanering is geraa d op €
.
. Oorzake oor
vertraging in de uitvoering zijn:
 er is extra asbestonderzoek noodzakelijk;
 uitvoering in november-december is, doordat er asfalt moet worden aangebracht voor de
tijdelijke weg zeer onzeker, omdat dat alleen boven de 5 graden Celsius mogelijk is;
 de onderhandelingen met de eigenaar zijn nog niet rond.
2. Ook de sanering van de Prins Hendrikweg in Vlissingen (vm. NedPamterrein) voeren we pas volgend
jaar uit. Dit edrag ad €
.
(geschat) zou in de vorm van subsidie worden bijgedragen. Deze
sanering wordt waarschijnlijk door gemeente Vlissingen uitgevoerd voor RWS en dat kan pas in
2018.
We hebben te maken met een ingewikkeld speelveld. Het blijft in de praktijk altijd moeilijk om
bodemsaneringen in te plannen. Er spelen zoveel factoren een rol en de voorbereidingstijd is lang, onzeker
en intensief dat elk jaar weer blijkt dat we eigenlijk niet voor 1 jaar kunnen plannen. Het verzoek is dan ook
om het budget door te schuiven naar volgend jaar.
Overigens proberen we lopende het jaar wel in te spelen op de planning. Toen we zagen dat de Prins
Hendrikweg te Vlissingen pas volgend jaar zou worden uitgevoerd is gepoogd andere locaties naar voren te
halen. Zoals de vm. Gasfabriek in Krabbendijke (J.W. Frisostraat) en de Nieuwstraat 60-62 te Oostburg.
Maar ook van die projecten blijkt nu dat ze pas op zijn vroegst volgend jaar kunnen worden uitgevoerd.
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Inhuur
Per saldo is er €
.
es hik aar oor i huur.
Er is externe expertise ingehuurd voor onderzoek in het kader van bodemsanering en de uitvoering ervan.
Voor deze werkzaamheden worden 1 vergunningverlener en 2 bodemsaneerders ingehuurd, allen deeltijd.
Capaciteit is ingehuurd voor het updaten van het bodeminformatiesysteem (Nazca), waarmee tevens een
goed beeld wordt verkregen van mogelijk nog te saneren locaties.

3.4

Impuls omgevingsveiligheid

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
In het kader van het deelprogramma 4 (ondersteuning lokaal extern veiligheidsbeleid) van de Impuls
Omgevingsveiligheid is deze bijdrage via het Provinciefonds voor het jaar 2017 ontvangen. Dit bedrag zal
worden aangewend voor de inzet van medewerkers van RUD Zeeland en de kosten van uitbestede
werkzaamheden voor:
• Uit oeri g VTH take e eheer ‘‘G“;
• Coördi atie, o itoring en bijstelling Impuls programma;
• Co
u i atie e Ke isop ou ;
• ‘O-ondersteuning/advisering;
• Opstelle o ge i gs isie;
• O dersteu i g era t oordi g Groepsrisi o;
• A tualisatie ‘outeri g ge aarlijke stoffe .
Bovengenoemde taken zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid 20152018.
Voor deelprogramma 3 (Informatie- en Kennisinfrastructuur) heeft de provincie Zuid-Holland, namens het
i isterie a I frastru tuur e Milieu, ee ijdrage toegezegd a € .
,-. Omdat er een bedrag vanuit
de Pro i ie es hik aar ordt gesteld a € .
lijkt het erop dat ge oe de € .
ee edrag
inclusief BTW is.
Om over dit bedrag te kunnen beschikken zal de provincie Zeeland voorschotaanvragen bij de provincie
Zuid-Holland moeten indienen aan de hand van gegevens van RUD Zeeland.

2.
Gerealiseerde prestaties
Per 1 september 2017 verantwoordden 3 medewerkers uren voor Impuls omgevingsveiligheid. Deze
worden via een uurtarief doorbelast aan dit budget. Het bedrag wat daarmee samenhangt bedraagt
€ 131.403.
Uitvoeringsprogramma 2015 -2018
In het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid is een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma
wordt de verdeling van de middelen voorgesteld over de periode 2015-2018. De adviesuren en
ondersteuning ten behoeve van gemeenten en provincie zijn begin dit jaar vastgesteld. Al naar gelang de
voortgang van de projecten bij de gemeenten en provincie is dit bijgesteld. In de Coördinatiegroep EV
wordt dit behandeld.
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Veiligheidscontour DOW, Mosselbanken en Logistiek park.
Eind 2013 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek om een veiligheidscontour conform artikel 14 van het
Bevi vast te stellen in het industriegebied van de Kanaalzone. Uiteindelijk is gekozen voor gebied DOW,
Mosselbanken Logistiek Park. De veiligheidscontour is in 2016 door de bevoegde gezagen Wabo
vastgesteld. Tegen deze vaststelling liep een beroepszaak.
Mei 2017 heeft de voorzitter van de Raad van State het beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het
besluit definitief.
Routering gevaarlijke stoffen
In 2016 is samen met Veiligheidsregio (VRZ) en gemeenten gestart om een geschikte routering van
gevaarlijke stoffen in kaart te brengen. Door de vaststelling van het Basisnet in 2015 zijn gemeenten en
provincie genoodzaakt de routering van vervoer gevaarlijke stoffen opnieuw vast te stellen. Door de komst
van het Basisnet is alleen het onderliggend wegennet van provincie, waterschap en gemeenten onderdeel
van de routering gevaarlijke stoffen.
Risicoportaal
De deelnemers, de 13 Zeeuwse gemeenten, VRZ, provincie Zeeland en RUD Zeeland, hebben in 2016
gebruik gemaakt van het Risicoportaal. In 2017 is opnieuw gebruik gemaakt van het Risicoportaal.
Opstellen Omgevingsvisie
Deelprogramma 4 van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015-2018 stelt financiële middelen
beschikbaar voor het onderdeel Opstellen Omgevingsvisie . De ambitie van het IOV is dat alle bevoegde
gezagen een visie omgevingsveiligheid opstellen dan wel externe veiligheid verwerken in de
Omgevingsvisie. In Zeeland heeft de gemeente Goes te kennen gegeven hier aan mee te willen werken. In
2017 is samen met een extern bureau een traject gestart om met de gemeente Goes een Omgevingsvisie
op te stellen.
3.

Toelichting op de verschillen tussen prestaties zoals opgenomen in het DVO en de gerealiseerde
prestaties.
De verwachting is dat we het budget van €
.
olledig esteden. Per 1 september staan er nog
opdrachten uit oor ee edrag a € 38.221.

3.5

Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Voldaan moet worden aan de vereisten die het ministerie van Veiligheid en Justitie zal stellen bij de
toekenning van de startsubsidie BSBm 2016.

2.
Gerealiseerde prestaties
In 2017 zijn onder andere cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van Handhaving en Wet
natuurbescherming en BOA registratie (BRS).
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3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
Er zijn nog 3 opleidingen Permanenten Her- e Bijs holi g Boa s gepland dit jaar. Kosten hiervan begroten
e op o ge eer € .
x€ .
). Dit bedrag kan fluctueren door bijvoorbeeld het moeten doen van
herexamens. Daarnaast worden uit het budget nog een aantal korte cursussen betaald waarvoor we € .000
begroten.

3.6

Metingen en controles

Omschrijving
6a Luchtmetingen
6b Controlebemonsteringen en analyse
indirecte lozingen
6c Controleonderzoeken bodemsanering
6e Geluidmetingen
Energie efficiency controles
Totaal

3.6.1

€
€
€
€
€
€

Raming
.
€
.
.
.
.
.

€
€
€
€
€

Lasten verplichtingen
.
€
.
€
.
.
.
.

€

-

€

.

.

€
€
€
€
€

verwachte
uitgaven
restant
.
€
-

.
.
.
.

-

€
€
€
€
€

.

.

-

Luchtmetingen

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Conform meetstrategie voor emissies naar de lucht zoals die is vastgesteld door de provincie op 27 maart
2012. Met dit bedrag kan in 2017 uitvoering worden gegeven aan een reëel scenario dat tussen scenario 2
en 3 van de oorspronkelijke meetstrategie ligt. Deze strategie is later ambtelijk aangepast.
De Provincie heeft bij brief van 7 juli 2015 met kenmerk 15009751 aan RUD Zeeland toestemming gegeven
voor het aangaan van een meerjarig contract van maximaal 4 jaar voor het laten uitvoeren van
emissiemetingen lucht. Dit voor een bedrag van maximaal € 63.700 per jaar.
In 2017 zullen hiervoor circa 45 controlemetingen emissie lucht worden uitgevoerd bij bedrijven waarvoor
de provincie bevoegd gezag in het kader van de WABO is.
2.
Gerealiseerde en geplande prestaties
In 2017 hebben we tot nu toe 26 controlemetingen uitgevoerd. Voor de laatste 4 maanden van 2017 staan
og ir a e issie eti ge lu ht gepla d. Hier oor is ee edrag a € 23.036 begroot.
Tussen januari en september 2017 zijn bij de industriële bedrijven in Vlissingen-Oost en de Kanaalzone,
waarvoor GS het Bevoegd Gezag is, in opdracht van RUD Zeeland 26 controlemetingen lucht uitgevoerd. Bij
4 metingen is een overschrijding van de vergunde waarde aangetoond en is een handhavings- of
vergunningverleningstraject gestart. Daarnaast is 1 meting in het kader van vergunningverlening
uitgevoerd.
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3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
Het jaarbudget bedraagt € 63.700. Het budgetgedeelte a € .
is edoeld oor de uit oeri g a irca
lu hte issie eti ge ij de edrij e aar oor G“ het e oegde gezag is. De extra € .
is
gereserveerd voor eventuele bijzondere projecten, deze hebben zich in 2017 nog niet voorgedaan. De
verwachting is dat we in 2017 de afgesproken 45 controlemetingen uitvoeren.
De € .
zij og iet aa ge e d oor ijzo dere proje te e houden we (vooralsnog) achter de hand.
3.6.2

Controlemetingen indirecte lozingen

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Het nemen van afvalwatermonsters en het analyseren van deze monsters bij verschillende chemische
bedrijven waarvoor de Provincie vergunningverlenend gezag in het kader van de WABO is. Het aantal
metingen indirecte lozingen is gelijk aan 2016. In 2017 zullen naast de metingen indirecte lozingen ook
veldmetingen worden gedaan. De uitgaven voor deze metingen zijn beperkt en kunnen vanuit het
bestaande budget worden betaald. Het es hik aar gestelde udget edraagt € .
.
2.
Gerealiseerde en geplande prestaties
In 2015 is een overeenkomst gesloten met een bedrijf om voor vier jaar alle metingen en bemonsteringen
uit te voeren. Dit gaat volgens een vastgesteld meetprogramma. Dat is ook elk jaar hetzelfde met
uitzondering van die gevallen dat er een bedrijf sluit, andere activiteiten gaat ondernemen of als er
vanwege handhavingsprioriteit meer of minder metingen worden uitgevoerd. Er worden normaal
gesproken geen aparte opdrachten verstrekt.
3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
Het meetprogramma loopt tot en met 31 december. Op dit moment voorzien we dat er geld zal
overblijven. Het meetprogramma heeft een omvang a o ge eer € .
. Het bedrag dat overblijft is
bedoeld voor metingen bij calamiteiten en dergelijke. Ervaring van de afgelopen vier jaar leert dat dit
zelden voorkomt en dit bedrag voor indirecte lozingen overblijft.
3.6.3

Controleonderzoeken bodemsaneringen

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Er zullen steekproefsgewijs en als de situatie daarom vraagt controleonderzoeken worden uitgevoerd op
locaties waar een bodemsanering wordt c.q. is uitgevoerd. Dit met de bedoeling om na te gaan of de
sanering is/wordt uitgevoerd zoals in de beschikking op het saneringsplan is afgesproken dan wel conform
het Besluit uniforme saneringen is vastgelegd.
In de volgende situaties zullen verificatiebemonsteringen worden uitgevoerd:
 bij het terug saneren tot onder een vastgestelde waarde;
 bij nazorg in geval van twijfel;
 bij partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit in geval van twijfel
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2.
Gerealiseerde en geplande prestaties
Maarten Toonderlaan, Goes:
Januari 2017: Partijkeuring n.a.v. verplaatsing/samenvoegen partij. Gekeurd als wonen.
Verifi atie geeft aa klasse i dustrie op asis a PCB s.
Industrieweg 8, Oostburg:
Augustus 2017: Verificatie op terugsaneerwaarde.
Resultaat: putbodem en aantal putwanden niet volledig voldaan aan terugsaneerwaarde. Verder ontgraven
blijkt na overleg niet kosten efficiënt of om civieltechnische redenen niet haalbaar.

Ds. van Wouwestraat 30/30A, Serooskerke (W):
Augustus 2017: In beeld brengen aangetroffen verontreiniging tijdens graafwerkzaamheden. Is reeds
gesaneerd op min. olie.

3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
De verwachting is een restantbudget voor 2017 van € .
. Het blijft lastig om aan te geven in welke
gevallen het gewenst/zinvol is verificatie en/of een partijkeuring uit te laten voeren. Het aantal te starten
saneringen is ook niet bekend, dit is afhankelijk van marktpartijen en dus vraaggestuurd.

3.6.4 Geluidmetingen
1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Het uitvoeren van geluidmetingen conform de voorkeursvariant die groen gemarkeerd is opgenomen in
tabel 3 van de Meetstrategie geluid van 25 september 2013. Hierbij zal rekening worden gehouden met het
lager beschikbare bedrag dan volgens die variant benodigd zou zijn.
2.
Gerealiseerde en geplande prestaties
Structurele monitoring:



Doel: 3x 20 posities = 60 metingen
Verricht:
o
35 bemenst gemeten
o
3 langdurig gemonitord tot 12 mei 2017
o
3 langdurig gemonitord vanaf 12 mei 2017

Preventieve metingen bedrijven:






Arkema:
o
Doel: jaarlijks alle vergunningpunten
o
Verricht: 1 van 2 gemeten (er zijn 3 vergunningpunten, maar punt 2 is gelegen op een andere
inrichting en derhalve in overleg met de RUD niet in het meetprogramma opgenomen).
Eastman Chemical Middelburg B.V.:
o
Doel: 2-jaarlijks alle vergunningpunten
o
Verricht: 2 van 3 (voor dit jaar)
Scheepswerf Reimerswaal:
o
Doel: jaarlijks alle vergunningpunten
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Verricht: gehele jaar geluidmonitoring met waarnemingen door toezichthouders RUD
Coroos:
o
Doel: 2-jaarlijks 2 aangewezen vergunningposities
o
Verricht: 1 van 1 (voor dit jaar)
o



3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
Voor de Provincie voeren we extra metingen uit die niet in de DVO zijn opgenomen zoals scheepswerf
Reimerswaal. Omdat we de kosten van deze metingen en ook het aantal klachten niet vooraf kunnen
inschatten, kunnen we een prognose of het beschikbare budget voldoende is moeilijk maken. Ervaringen
uit het verleden zijn dat er voldoende middelen zijn om de metingen uit te voeren en dat het budget
voldoende is.

3.6.5

Controles op energie efficiency

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Het uitvoeren van EED controles bij bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie ressorteren.
Over de uitvoering vindt nog nadere afstemming plaats.
2.
Gerealiseerde en geplande prestaties
Het beschikbaar gestelde budget a € .
geven we dit jaar nog uit.
Medio september verlenen we opdracht aan een bureau/bureaus voor het beoordelen van EED rapporten.
3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
Om alle rapporten op het door de provincie Zeeland gewenst niveau te kunnen beoordelen, verwachten we
meer budget nodig te hebben. Op dit moment is dat nog niet inzichtelijk.

3.7

Bodemsanering voormalige stortplaats Kanaalpolder

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
De proefperiode is afgerond en de full scale sanering is ingezet. Vanaf 2017 vindt de financiering van de
bodemsanering van de stortplaats op basis van mijlpalen plaats. Een mijlpaal heeft betrekking op de mate
waarin de verontreiniging is verwijderd. De voorwaarden van de mijlpalen zijn vastgelegd in het contract
met de aannemer. Naast de kosten voor de sanering worden ook kosten gemaakt voor de inhuur van
externe expertise, voor bemonstering en analyse.
2.
Gerealiseerde prestaties
Omdat we een contract met een aannemer afsloten is voor dit traject geen opdrachtverlening nodig.
Over niet al te lange tijd komt er ee reke i g oor de e ijlpaal: € 121.950.
Zoals het er nu naar uitziet, wordt het beoogde saneringsresultaat eerder gehaald dan oorspronkelijk
gepland (2023).
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3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
Omdat de bemonstering deels mislukt is en deze opnieuw plaats moet vinden zal er in 2017 nog hooguit 1
mijlpaal in rekening worden gebracht door de aannemer. Op dit moment verwachten we een bedrag van
€ 122.113 over te houden per eind 2017.

3.8

Opleidingen BRZO

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Iedere vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bij RUD Zeeland moet over de juiste
(basis)vooropleidingen en competenties beschikken om het werk goed uit te kunnen oefenen.
De kwaliteitseisen voor de Wabo bevoegde gezagen zijn vastgelegd in de PuMA 2.1, versie 7 september
2012.
Aanvullend daarop zijn voor de toezichthouders nog kwaliteitseisen vastgelegd door het toenmalige LAT RB
in het document 'Kwaliteitscriteria LAT RB', 2 oktober 2012.
De Brzo OD directeuren hebben op 25 maart 2014 besloten alle VTH medewerkers, met een technische
HBO/WO basisopleiding, anders dan een HBO/WO Chemische Technologie of HBO Chemie, verder bij te
scholen via een aantal nader, door de Brzo-i- academie, te ontwikkelen modulaire opleidingen.
De betrokken VTH medewerkers bij RUD Zeeland zijn in 2016 en 2017 bezig om te voldoen aan de PuMA
kwaliteitscriteria 2.1 en aan het gewenste technische opleidingsniveau.
2.
Gerealiseerde prestaties
11 personen volgden in 2017 de OD BRZO opleiding.
3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
Op ollega s a, oldoe e i iddels aa de prestatieafspraak. Dat betekent dat iedere
vergunningverlener, toezichthouder of handhaver bij RUD Zeeland over de juiste (basis)vooropleidingen en
competenties beschikt om het werk goed uit te kunnen oefenen.

3.9

Inhuur t.b.v. compensatie van medewerkers die BRZO
opleidingen moeten volgen

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
De inhuur in 2017 op het gebied van vergunningverlening en toezicht/handhaving ter compensatie van
medewerkers die de verplichte BRZO-opleiding moeten volgen.
Het heeft dus betrekking op de compensatie van niet in te zetten uren van de medewerkers op primaire
taken. Daarnaast heeft het betrekking op de toekenning van een ruimer verlof, overeenkomstig de DCMR
regeling.
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2.

Gerealiseerde prestaties

In 2017 zijn twee medewerkers, elk voor 24 uur per week ingehuurd ter vervanging van medewerkers van
de afdeling Vergunningverlening.
3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
Voor de afdeling Toezicht en handhaving is het budget benodigd voor het uitvoeren van inspecties. De
eerste inspecties zijn inmiddels gedaan. Facturen volgen op korte termijn.
We verwachten het beschikbaar gestelde budget volledig te besteden.

3.10 Aanpassen ICT systemen t.b.v. monitoring

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Het uitwerken van de gewenste indicatoren om te monitoren. Dit vraagt aanpassingen in de ICT systemen
Squit en Cognos.
Eén en ander heeft een breder werkgebied dan de provinciale taken. Het heeft dus ook betrekking op
vergunningen voor gemeentelijke bedrijven.
Daarom dient een gedeelte van de kosten niet voor rekening van de provincie te blijven. Dit zal ten laste
worden gebracht van de reserves of de post onvoorzien van de RUD Zeeland.

2.
Gerealiseerde prestaties
Momenteel werken we hard aan aanpassingen in de ICT systemen Squit en Cognos.
3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
De rapportages die nodig zijn, worden afgerond voor het einde van het jaar. De eerste rapportage in 2018
zal de resultaten hiervan laten zien. Roxit en Impact voeren de werkzaamheden voor ons uit.
Dit budget zal in zijn geheel gebruikt worden.
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3.11 Ondersteuning t.b.v. opstellen rapportages

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Het voortzetten in 2017 van de inhuur van administratieve ondersteuning die als voornaamste taak heeft
het verzorgen van de bestuurs- en deelnemersrapportages.
Het heeft ook betrekking op de stand van zaken van gemeentelijke projecten. Daarom dient een gedeelte
van de kosten niet voor rekening van de provincie te blijven. Dit zal ten laste worden gebracht van de
reserves of de post onvoorzien van de RUD Zeeland.
2.
Gerealiseerde prestaties
Het contract voor inhuur is voor een heel jaar aangegaan. Halverwege het jaar komen de verwachte kosten
overeen met het beschikbaar gestelde budget.
3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
We verwachten dit budget in 2017 volledig te benutten.

3.12 Web based versie ICT systeem

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
De overgang naar een webbased versie van Squit. Dit is ook in het belang van de andere deelnemers van
RUD Zeeland. Daarom dient een gedeelte van de kosten niet voor rekening van de provincie te blijven. Dit
zal ten laste worden gebracht van de reserves of de post onvoorzien van de RUD Zeeland.
2.
Gerealiseerde prestaties
De implementatie van de webbased versie vindt voor een deel plaats in 2017 en voor een deel in 2018. We
lopen op dit moment op basis van de functionele eisen een offertetraject met Roxit.
3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
We verwachten een groot deel van dit budget € 30.000) niet nodig te hebben, omdat de offertes gunstiger
uitpakken dan verwacht.

3.13 Nazorg in gebruik zijnde stortplaatsen

1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
In 2017 zal er externe capaciteit worden ingezet voor een advies op de rapportage naar aanleiding van een
veldinspectie. In de loop van 2017 zal opnieuw de aanvraag voor een vergunning worden aangepast op
basis van het definitieve nazorgplan.
De kennis voor de aanvraag voor een vergunning is niet aanwezig bij RUD Zeeland en ook hiervoor zal
externe expertise worden ingehuurd.
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2.
Gerealiseerde prestaties
Een bedrijf beoordeelde de rapportage stortgas en het afdichtingsplan Stortplaats Noord en Midden
Zeeland.
3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
We verwachten i
og € .
uitga e te doe . Dit i er a d et oor ereidi ge e
vergunningen voor de stortplaats Noord en Midden Zeeland.

3.14 Landelijke Handhavingsstrategie
1.
Prestaties zoals opgenomen in het DVO
Voorbehoud: voordat RUD Zeeland het bedrag van € 23.000 kan aanwenden, zal de provincie eerst met een
door RUD Zeeland op te stellen projectplan voor de uit te voeren werkzaamheden akkoord moeten gaan.
De in 2016 gedane voorbereidingen voor de landelijke handhavingsstrategie (LHS) moeten nog worden
geïmplementeerd. De implementatie wordt grotendeels door eigen medewerkers van RUD Zeeland
uitgevoerd - de benodigde kennis is specialistisch voor uitbesteding. Het budget is benodigd voor externe
procesbegeleiding. Dit is noodzakelijk omdat intern geen capaciteit beschikbaar is. De begeleiding wordt
uitgevoerd door een LHS deskundige (het bureau dat ook het landelijke LHS project heeft ondersteund).
Het implementeren van de LHS gebeurt voor alle deelnemers. De Provincie zal een evenredig deel in de
implementatiekosten bijdragen en daarop heeft dit deelbudget betrekking. Deze provinciale inzet vloeit
voort uit haar wettelijke coördinerende rol op het gebied van VTH-taken. Er moet nog worden nagegaan
hoe hoog deze kosten uiteindelijk zullen zijn en wat het provinciale aandeel daarin is. Dat zal bepalen welk
bedrag uiteindelijk hiervoor van provinciezijde beschikbaar zal zijn.

2.
Gerealiseerde prestaties
Eind 2016 werkten we een plan van aanpak uit. Door gebrek aan capaciteit, door ziekte en vertrek van
medewerkers, is de uitrol van dit plan nog niet mogelijk geweest. Per 1 september 2017 namen we een
nieuwe beleidsmedewerker aan die zich zal gaan inzetten voor de LHS. We streven ernaar om in de
komende maanden het traject op te starten. We verwachten dat overloop naar 2018 plaats zal vinden.

3.

Toelichting op de verschillen tussen de prestaties zoals opgenomen in het DVO en de
gerealiseerde of nog te realiseren prestaties
Inzet op LHS is tot nu toe voor het grootste deel interne inzet geweest, waardoor extra kosten achterwege
bleven. In het nog uit te rollen plan van aanpak voorzien we uitbesteding voor de procesbegeleiding in
2017. Door gebrek aan personele capaciteit is het nog niet tot uitvoering gekomen. Met de komst van de
nieuwe beleidsmedewerker per 1-9-2017 streven we ernaar om eind 2017 te beginnen met de invoering
van het plan van aanpak. We verwachten dat de definitieve uitvoering door zal lopen in 2018. Om die reden
vragen we het restantbudget over te hevelen naar 2018.
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Bijlage aanpak Bodemverontreiniging DVO/jaarplan 2017

Planning en kosten bodemsanering/monitoring spoedlocaties
Locatie

Reden

Actie

Fase sanering

Sanering
verwacht

Dorpsstraat 63
Graauw

Humaan

Sanering
begeleiden. ER
opstellen.

Sanering in
uitvoering

2017

10.000

Actuele
svz kosten
t.l.v.
budget
2017
werkelijk
0

s-Heer
Hendrikskindere
nstraat 20 Goes

Mogelijk
verspreiding

Monitoring
uitvoeren.

Monitoring
conform SO

2019

2.000

1.294

1.859

Prins Hendrikweg
(voormalig
Nedpamterrein)
te Vlissingen
Scheldekwartier
Vlissingen

Verspreiding

SP opstellen,
uitvoeren sanering,
bijdrage verlenen via
subsidie
Sanering wordt in
delen opgepakt
(humaan).
Verspreiding moet
nog worden
opgepakt.

Plaatsen nieuwe
damwand (deel 3)

20172

235.000

0

0

Onderzoek
uitvoeren
verspreidingsrisic
ose
(deel)saneringen
voorbereiden/
uitvoeren.

20203

20.000

0

0

Verspreiding

Koste olge s ‘W“ i totaal a. €
.
.
Nage raagd ij Vlissi ge , gee erspreidi gsrisi o s dus ei ig koste
niet-spoed.

Kosten
t.l.v.
budget
2017
gepland

Nog verwacht
2017

Gerealiseerd/stand van zaken

2.600

Monitoring 2017 is uitgevoerd. Eind dit jaar of begin
volgend jaar volgt nog 1 monitoring, daarna wordt een
evaluatie uitgevoerd waarin de vervolgstappen
worden bepaald. Einde sanering wordt verwacht 20182019.
Eerste monitoring van dit jaar is uitgevoerd. Tweede
volgt nog voor eind dit jaar. Bepalen al dan niet spoed,
indien spoed sanering alsnog oppakken, anders
beschikken niet-spoed.
Aanvraag vindt vermoedelijk eind dit jaar plaats,
uitvoering in 2018.
O derzoek aar erspreidi gsrisi o s is vorig jaar
uitge oerd. Er is ee su sidie toegeke d € .
,
bedrag is in 2016 overgemaakt naar de provincie. Er is
gee sprake a risi o s. Daarom geen bijdrage meer
vanuit materieel budget. Subsidie wordt binnenkort
door provincie vastgesteld.

2

3

er a ht oor het er olg, bedrag alleen opgenomen voor de zekerheid, er ligt nog een beschikking spoed verspreiding, zo mogelijk her-beschikken

Locatie

Reden

Actie

Fase sanering

Sanering
verwacht

Sint Annastraat
Sluis

Humaan

Monitoring

2017

5.000

Gentsevaart 28
Kapellebrug

Verspreiding

Sanering
voorbereiden.

Monitoren na
sanering
volgens ER
beschikking.
Bijna
saneringsgereed

Actuele
svz kosten
t.l.v.
budget
2017
werkelijk
0

2017

400.000

672.000

TOTAAL

Kosten
t.l.v.
budget
2017
gepland
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Nog verwacht
2017

Gerealiseerd/stand van zaken

17.000

In 2017 wordt nog een laatste monitoring uitgevoerd +
rapportage en verevenen met gemeente Sluis ca.
€ 13.000.

1.637

50.985

Uitvoering was dit jaar gepland, maar is uitgelopen en
wordt waarschijnlijk begin 2018 uitgevoerd.

2.931

72.444

Bodemonderzoek en -saneringen maatschappelijke knelpunten
De locaties die later zijn toegevoegd en dus geen onderdeel uitmaken van de DVO / het Jaarplan 2017 zijn met de tekstkleur blauw opgenomen in de hierna
volgende tabel.

Locatie

Reden

Actie

Fase sanering

Einde
sanering
verwacht

Westdam 32 Sas
van Gent

Maatschappelijk
knelpunt

Begeleiden
sanering

Sanering in
uitvoering

2017

4.000

Actuele svz
kosten t.l.v.
budget 2017
werkelijk
0

De Rape Hulst

Maatschappelijk
knelpunt
Maatschappelijk
knelpunt

Begeleiden
sanering
Begeleiden
sanering

Sanering in
uitvoering
Sanering
afgerond

2016

7.000

0

?

Aanvullende injectie uitgevoerd n.a.v laatste
monitoring. In 2018 volgt laatste monitoring +
afhankelijk van de resultaten eindafrekening.
Voor eind van het jaar vervolg bepalen.

2016

5.000

-972

0

Met het evaluatieverslag is ingestemd.

Project
maatschappelijke
knelpunten en
ernstige gevallen

Maatschappelijk
knelpunt

Onderzoeke
n
uitzetten/ac
tualiseren
ernstige
gevallen

Beoordelen
locaties en
eventueel
onderzoeken
uitzetten

20172020

70.000

22.338

0

Project diffuse
verontreiniging inventarisatie
lood
problematiek in
Zeeland
Kreekweg ong.
Hoek

Maatschappelijk
knelpunt

Onderzoeke
n
uitzetten/ac
tualiseren –
saneren/afd
ekken
Begeleiden
uitvoeren
bodemsane
ring

Onderzoeks- en
mogelijk ook
saneringsfase

2017 2020

30.000

3.600

?

Er is een lijst samengesteld met ernstige gevallen,
waar we nog naar moeten kijken in het kader van de
warme overdracht naar gemeenten. Wellicht moet op
diverse locaties nog wat onderzoek worden
uitgevoerd. Daarnaast is er een juridisch kader
opgesteld voor de beoordeling van maatschappelijke
knelpunten.
Inventarisatieonderzoek Zeelandbreed is uitgevoerd of
er nog nader onderzoek op specifieke locaties nodig is,
is voor de RUD nu nog onbekend.

Sanering in
uitvoering

2017

75.000

2.954

55.850

Oudeweg 1 Axel

Maatschappelijk
knelpunt/aanpak
vm. Stortplaatsen

Kosten t.l.v.
budget 2017
gepland
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Nog verwacht
2017

Gerealiseerd/stand van zaken

3.000

Sanering is gestart op 6 september 2017. Project
wordt dit jaar afgerond.

Locatie

Reden

Actie

Fase sanering

Einde
sanering
verwacht

Kosten t.l.v.
budget 2017
gepland

Nieuwstraat 6062 Oostburg

Maatschappelijk
knelpunt

Onderzoeksfase

2018

0

Opril-Westwal
2a Goes
TOTAAL

Potentiele
spoedlocatie

Voorberei
den
sanering
Binnenluch
tmetingen

Actuele svz
kosten t.l.v.
budget 2017
werkelijk
3.909

Nog verwacht
2017

Gerealiseerd/stand van zaken

Onderzoeksfase

n.v.t.

0

1.468

0

191.000

33.197

74.771

15.921

Divers aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter
voorbereiding op sanering. Proberen nog dit jaar
gebouwen te slopen.
Gee sprake a hu a e risi o s. Verder dus gee
acties meer nodig vanuit provincie.

Bodemonderzoek en -saneringen Inhuur
Reden

Extra capaciteit (inhuur) t.b.v. bodemsanering
Extra capaciteit (inhuur) t.b.v. bodemvergunningverlening
sub totaal
Extra capaciteit (inhuur) t.b.v. bodem-informatiebeheer (Nazca)
Totaal

Kosten t.l.v.
budget 2017
gepland

Actuele svz
kosten t.l.v.
budget 2017
werkelijk

Nog verwacht
2017

242.000

92.097

112.915

25.000

24.385

22.569

267.000

116.482

135.484

Gerealiseerd / Stand van zaken

187.000
55.000
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Er worden 1 vergunningverlener en 2
bodemsaneerders ingehuurd, allen deeltijd
Inhuur voor actualisatie en bijhouden van het
bodeminformatiesysteem (Nazca).

