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3. Thema Handhaving 

1. Wat houdt het handhavingsbeleid in en wie handhaaft?                                                

 We handelen volgens de landelijke handhavingsstrategie. Handhaving wordt 

gemandateerd uitgevoerd door de RUD Utrecht. In de landelijke 

handhavingsstrategie staan afspraken die zijn gemaakt door handhavende instanties 

zoals overheden, omgevingsdiensten en het Openbaar Ministerie, over hoe op te 

treden bij overtredingen.   

 

2. Aan alle kanten komt er stof uit de fabriek, dit kan toch niet? De 

vrachtwagens rijden nu al om zes uur in de ochtend door het dorp, wat 

gaat u doen om het aantal vrachtauto’s te verminderen?                                                                                                                   

Indien aan alle kanten stof uit de fabriek komt, kan dat natuurlijk niet. Bij de  

actualisatie van de vergunning wordt een voorschrift opgenomen waarin staat dat 

dagelijks (in plaats van regelmatig) stofophoping in de fabriek moet worden 

verwijderd. Met betrekking tot het aantal vrachtwagenbewegingen: dit aantal kunnen 

wij niet verminderen. In de nieuwe vergunning wordt het aantal vrachtauto’s 

vastgelegd. Dit kan op verschillende manieren worden gecontroleerd. Eén van de 

mogelijkheden is bijvoorbeeld cameratoezicht.    

 

3. Heeft de gemeente wel geld (en/of) de wil om te handhaven?                                      

Als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift dan moeten wij 

vanuit de wettelijke plicht handhavend optreden. Dit vanwege het algemeen belang 

dat gediend is met handhaving. Wij kunnen uit eigen beweging of op verzoek van 

een ander overgaan tot handhavend optreden. Slechts onder bijzondere 

omstandigheden mogen wij weigeren om handhavend op te treden.  

 

Wij hebben de volledige bevoegdheid omtrent toezicht en handhaving inclusief de 

daarvoor benodigde financiële middelen, conform wettelijke verplichting, 

overgedragen aan de RUD Utrecht. De RUD Utrecht voert haar taken uit conform de 

door ons bestuurlijk vastgestelde Beleidsnotitie VTH 2013-2017. Een adequate, 

uniforme en transparante taakuitvoering van toezicht en handhaving is daarmee 

gewaarborgd.  

 

De financiële middelen die wij aan de RUD Utrecht ter beschikking stellen zijn hierop 

afgestemd en worden indien nodig periodiek bijgesteld. De mate van handhaving op 

milieudossiers is niet afhankelijk van de beschikbare middelen.  

 

4. Wat gaat er gebeuren aan de stofoverlast?                                                                    

Voorschriften over stofhinder staan in het Activiteitenbesluit en zijn van toepassing op 

Van Gorp. Stofophoping die zichtbaar is buiten de fabriek (bijvoorbeeld bij het 

lospunt voor bulkgoederen) mag niet voorkomen. Hier zal op worden toegezien. Een 

gedeelte van de kapotte flappen bij het lospunt is reeds vervangen. Wij zullen er op 

toezien dat ook de rest vervangen wordt. Verder wordt bijvoorbeeld voorgeschreven 
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dat vrachtwagens moeten worden schoongemaakt voordat zij de inrichting verlaten 

om stofverspreiding in de omgeving tegen te gaan. Ook hierop zal worden toegezien.  

 

5. Hoe gaat de stank overlast worden voorkomen?                                                               

Stankoverlast moet eerst geverifieerd worden door handhaving. Bij een 

klachtenpatroon wat gegrond is kunnen wij Van Gorp verplichten om onderzoek te 

doen en maatregelen te treffen. Tot op heden is er geen sprake van een 

klachtenpatroon welke door de RUD als gegrond is beschouwd. Onderzoek door 

medewerkers van de RUD ter plaatse op 20 september 2017 heeft dit beeld niet 

kunnen veranderen. Wij zullen blijven controleren of zaken onderzoeken indien er 

een dergelijke melding bij ons binnenkomt.     

 

6. Waarom wordt de vergunning geactualiseerd, als de huidige vergunning 

niet word nageleefd. Actualisatie vindt plaats omdat een aantal voorschriften van 

de vergunning onduidelijk of verouderd is. Hierdoor kan ook beter gehandhaafd 

worden. 

 

7. Waarom is door de gemeente/RUD niet eerder ingegrepen (handhavend 

opgetreden), omdat het bedrijf zich niet hield aan de regels.                                                                           

Het bedrijf is regelmatig gecontroleerd, zowel door de gemeente als nu door de RUD. 

Bij overtreding van voorschriften zijn bestuurlijke waarschuwingen, voornemens last 

onder dwangsom en dwangsommen opgelegd. 

 

 

 

 

    

 

 

 


