Handhaven dat doen we zo!

Natuur en landschap

Meer informatie

 www.provincie-utrecht.nl/natuurenlandschap
 Serviceloket Groene Regelgeving: 030 - 258 2382
 groeneregelgeving@provincie-utrecht.nl

Op www.provincie-utrecht.nl is meer informatie beschikbaar over de
provincie Utrecht. U kunt hier folders downloaden, toelichting vinden
op de wet- en regelgeving en er zijn links naar de originele wetteksten
te vinden. Ook de ‘Handhavingsstrategie wet- en regelgeving provincie
Utrecht 2005-2008’ kunt u hier downloaden. Deze folder is daar een
samenvatting van.
 www.provincie-utrecht.nl/milieu
 www.provincie-utrecht.nl/handhavingstrategie

Veiligheid en risicokaart
De risicokaarten van de provincie Utrecht geven inzicht in mogelijke
risico’s in de directe woon- en werkomgeving.
 www.provincie-utrecht.nl/veiligheid
 www.provincie-utrecht.nl/risicokaart
 risicokaart@provincie-utrecht.nl

Vuurwerk
 www.provincie-utrecht.nl/vuurwerk
 vuurwerkteam@provincie-utrecht.nl

Water
 zwemwater: www.provincie-utrecht.nl/zwemwater
 zwemwatertelefoon: 030 - 258 2158
 zwemwater@provincie-utrecht.nl
 Grondwater: www.provincie-utrecht.nl/grondwatergebruik

Politie
Binnen kantooruren kunnen acute gevallen worden gemeld bij:
 Politiemilieudienst Telefoon 033 - 468 9430.
 Buiten kantooruren 0900 - 8844

Bodem
 www.provincie-utrecht.nl/bodemloket
 Bodemloket: 030 - 258 3945
 bodemloket@provincie-utrecht.nl

Milieu
 www.provincie-utrecht.nl/handhavingmilieu
 Infopunt Milieu, telefoon: 030 - 258 2582

Milieuklachten [dag en nacht]
Voor klachten over lucht-, water- en bodemverontreiniging, afval,
stankhinder, lawaai en meldingen van bedrijven.
 milieuklachtentelefoon: 0800 - 022 5510
 klachtenformulier: www.provincie-utrecht.nl/milieuklachten
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De provincie als
beschermer van
de leefomgeving

De provincie Utrecht zet zich in voor het beschermen en bevorderen
van een gezonde en veilige leefomgeving. Ze heeft toezichthouders
in dienst die er op toezien dat burgers en bedrijven wetten en regels
naleven waarvoor zij het bevoegd gezag is. Bijvoorbeeld als het gaat
om natuur en landschap, bedrijven met milieurisico’s en grondwater
en zwemwater. Wij verwachten van burgers en bedrijven dat zij zich
houden aan de regels. Is dat niet het geval dan kan de provincie hen
dwingen zich te houden aan deze regels.
In deze brochure staat beschreven hoe vergunningverlening en toezicht
aan elkaar verbonden zijn en welke stappen de provincie als bevoegd
gezag kan ondernemen tegen een overtreder. Op de achterkant van
deze brochure staat waar nadere informatie is te vinden over wet- en
regelgeving.
Wij hopen dat de informatie in deze brochure bijdraagt aan een betere
bewustwording en naleving van de wet- en regelgeving en dat wij
samen met u Utrecht mooier maken.

Vergunning of ontheffing
De provincie verleent vergunningen en ontheffingen aan burgers en bedrijven.
Bij het verlenen van een vergunning of ontheffing staat zorgvuldigheid voorop,
waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn of haar zienswijze te
geven. Ook worden vergunningen nadrukkelijk getoetst op handhaafbaarheid.
Dat levert vergunningen op die handhaafbaar, helder en redelijk zijn. Activiteiten
die vergunningsplichtig zijn mogen pas wordt uitgevoerd als er een vergunning
is afgegeven.

Verbodsbepalingen
De provincie verleent niet in alle gevallen een vergunning of ontheffing. Er is dan
sprake van een algemeen verbod.

Controle

Handhaving

Toezichthouders controleren de naleving van vergunningen, ontheffingen,
goedgekeurde saneringsplannen en verbodsbepalingen. Deze controles vinden
zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats. De frequentie van controles in
een gebied of bij een bedrijf wordt afgestemd op o.a. de waarde van het gebied,
naleefgedrag en de risico’s.
Regelmatig worden er ‘vrije veld’ controles uitgevoerd (surveillance) om te voorkomen dat onomkeerbare schade aan een gebied wordt toegebracht. Als hulpmiddel bij het uitvoeren van toezicht wordt soms gebruik gemaakt van luchtfoto’s.

Bestuursrechtelijke sancties
De provincie hanteert de volgende handhavingsstappen:

Waarschuwingsbrief
De overtreder krijgt eerst een brief. Een afschrift van deze brief gaat altijd naar
politie. Wanneer de overtreding niet binnen de in de brief gestelde termijn is
beëindigd, volgt een last onder dwangsom of het toepassen van bestuursdwang.
De politie is bevoegd om, naast het bestuursrechtelijk optreden, strafrechtelijk
op te treden.

Klachten
Maar wij zijn ook afhankelijk van de ogen en oren van burgers. Handelingen die
lijken op een overtreding kunnen worden gemeld bij de milieuklachtentelefoon
0800-0225510

Overtreding
Als een toezichthouder een overtreding vaststelt dan beoordeelt hij of er sprake
is van een lichte of een zware overtreding

Lichte overtreding

Zware overtreding

Als een overtreder een lichte overtreding zonder direct gevaar of schade
begaat, en de overtreding is nog te
herstellen, dan krijgt de overtreder
een waarschuwingsbrief. Wij overleggen met de overtreder over de manier
waarop en de tijdstermijn waarbinnen de overtreding moet worden
beëindigd. Als de overtreder de tijdstermijn overschrijdt, dan verandert de
overtreding in een zware.

Als een overtreder een zware overtreding begaat, kan de provincie een
dwangsom opleggen of bestuursdwang toepassen met als doel de
overtreding te laten beëindigen. Wij
overleggen met de overtreder over het
ongedaan maken van de overtreding
en de tijdstermijn waarbinnen dat
moet plaatsvinden. Als er acuut gevaar is voor mens, milieu of natuur of
als er sprake is van een opzettelijke
overtreding, dan passen we spoedeisende bestuursdwang toe.

Last onder dwangsom

Bestuursdwang

Met het opleggen van een last
onder dwangsom geeft de provincie de overtreder nog één
kans om de overtreding ongedaan te maken. Als de overtreding niet binnen een door de
provincie vastgestelde termijn
wordt beëindigd, dan moet de
overtreder een bepaald geldbedrag betalen, zolang de overtreding nog voortduurt. Als
dat niet helpt gaan we over op
bestuursdwang.

Met het toepassen van bestuursdwang
geeft de provincie de overtreder nog één
kans om de overtreding ongedaan te
maken. Als de overtreding niet binnen een
door de provincie vastgestelde termijn
wordt beëindigd neemt de provincie de
nodige maatregelen om de overtreding ongedaan te maken, maar wel op kosten
van de overtreder. Bij het toepassen van
spoedeisende bestuursdwang wordt de
overtreder niet eerst gewaarschuwd maar
wordt er direct opgetreden door de provincie, met als doel de overtreding direct
te beëindigen.

Strafrechtelijke sancties
Meestal maakt de Politie Milieudienst een proces verbaal op. De provincie heeft
eigen opsporingsambtenaren met strafrechtelijke bevoegdheid. Ook zij kunnen
een proces verbaal opmaken. Voor bepaalde overtredingen is dat onze vaste
aanpak. Na het opmaken van een proces verbaal beslist de Officier van Justitie
of er tot vervolging wordt overgegaan. In bepaalde gevallen stelt de Officier een
schikking voor aan de overtreder.
De provincie werkt nauw samen met politie en het Openbaar Ministerie. Veelal
wordt in onderling overleg per geval bepaald wat de beste aanpak is:
bestuursrecht, strafrecht of allebei.

