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1 Inleiding

Dit uitvoeringsprogramma geeft weer welke activiteiten door de
provincie worden ingezet op het gebied van Milieu en vermeldt hoe de
milieuvoornemens uit de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017
in dezelfde periode worden gerealiseerd. De activiteiten die worden
uitgevoerd op duurzaamheid via andere beleidsvelden (mobiliteit,
economie, energie, groen, water bodem en ruimte) zijn beschreven in
de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s. Zie voor een overzicht
hiervan hoofdstuk 2. Dit document biedt een overzicht van de
uitvoeringsactiviteiten, de gewenste resultaten en producten, de kosten
en het tijdschema. Ook monitoring en evaluatie komen hierin aan bod.
Dit geconcretiseerde beleid wordt uitgevoerd met reeds beschikbare
middelen (uitgangspunt is de meerjarenbegroting 2013).
Dit uitvoeringsprogramma is vastgesteld door het college van
Gedeputeerde Staten op 29 januari 2013.
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1.1

Bestuurlijke opdracht

De provincie voert wettelijke taken uit gericht op het behouden en
versterken van een schone, stille en veilige leefomgeving. De provincie
Zuid-Holland zet in op een duurzame, concurrerende en leefbare Europese
topregio. Het beschermen en verbeteren van de fysieke omgevingskwaliteit
draagt hieraan bij. Ter wille van een optimale integratie van duurzaamheid
in sectoraal beleid is ervoor gekozen om de inzet op duurzaamheid vast
te leggen in de visies en uitvoeringsprogramma’s van deze sectoren
(mobiliteit, economie, energie, groen, water, bodem en ruimte).
In dit document komen de Milieuonderwerpen aan bod, achtereenvolgens
betreft dit Luchtkwaliteit, Geluid, Externe Veiligheid, Bodemsanering en
VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

1.2

Kerndoelstelling

Een leefomgeving die schoner, stiller en veiliger is draagt bij aan een
gezonde woon-, werk- en leefomgeving en draagt zodoende bij aan een
duurzame, concurrerende en leefbare Europese topregio. De ambities voor
de lange termijn zijn een fysieke leefomgeving met schone lucht, schoon
water en een schone bodem, zonder geluidoverlast en een Zuid-Holland
dat veilig is in de omgang met gevaarlijke stoffen.
Dit uitvoeringsprogramma geeft de uitvoering van het milieubeleid weer
uit de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu. Samen met de Nota
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), de Producten en
Dienstencatalogus (PDC) en de werkplannen vormt dit het kader voor de
uitvoering van provinciale milieutaken die door de uitvoeringsdiensten
worden uitgevoerd. In paragraaf 2.1.5 wordt dit verder uitgewerkt.
De regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) voeren een groot aantal van
deze taken (in mandaat) voor de provincie uit. Goed opdrachtgeverschap
vraagt om een helder kader voor een slagvaardige uitvoering door deze
diensten.
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2 Uitvoeringsactiviteiten

Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten die worden uitgevoerd om de
milieudoelen voor luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en
bodemsanering uit de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu te bereiken.
Ook zijn in dit hoofdstuk de doelen en activiteiten van de uitvoeringskaders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving beschreven.
Daarbij is aangegeven welke partijen die activiteiten uitvoeren.
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De activiteiten die worden uitgevoerd om duurzaamheid via andere
beleidsvelden te bereiken zijn beschreven in de volgende uitvoerings
programma’s of agenda’s van de sectoren mobiliteit, economie, energie,
groen, water, bodem en ruimte:
- Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (nog op te stellen);
- Beleidsvisie en Uitvoeringsstrategie Regionale Economie en Energie
2012-2015 “Kansen zien, kansen grijpen”;
- Uitvoeringsprogramma Groen;
- Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015;
- Uitvoeringsprogramma Beleidsvisie Bodem Zuid-Holland
(ten tijde van dit schrijven, nog op te stellen);
- Agenda Ruimte.
Duurzaamheidthema’s doorsnijden veelal meerdere beleidsthema’s en
vragen ook aandacht in de vergunningen en toezichtspraktijk.
Een voorbeeld daarvan is energie, een onderwerp dat van belang is voor
meerdere beleidsonderwerpen zoals voor luchtkwaliteit en ruimtegebruik.
Desalniettemin zijn deze thema’s in dit uitvoeringsprogramma niet expliciet
opgenomen of benoemd. Hiervoor verwijzen we naar de betreffende
- hiervoor genoemde - uitvoeringsprogramma’s en agenda’s.

2.1

Doelstellingen per milieuthema

2.1.1
Luchtkwaliteit
De provinciale beleidsdoelen zijn:
- geen mensen blootstellen aan grenswaardenoverschrijdende
luchtkwaliteit;
- voorkomen pieken in luchtverontreiniging;
- voorkomen geurhinder;
- verminderen emissies van zeer zorgwekkende stoffen1;
- afspraken over strenger, aanvullend of specifieker beleid en gebieds
specifieke vergunningverlening tussen provincie en uitvoeringsdiensten;
- nemen van bronmaatregelen (VTH) ter verbetering van de luchtkwaliteit
in de provincie Zuid-Holland;
- Monitoring luchtkwaliteit.
De kaart geeft het beeld weer van de verwachte knelpuntsituaties voor
stikstofdioxide in 2015, zoals die in 2012 is berekend.
Activiteiten, planning en rolverdeling luchtkwaliteit
In tabel 2.1.1 Is aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd bij deze
doelen, tot welke resultaten of producten dat leidt en welke partijen hiervoor verantwoordelijk zijn.

1

Bij het in ontwikkeling zijnde landelijke beleid is de term prioritaire stoffen,
vervangen door de term zorgwekkende stoffen.
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Kaart 2.1.1 Werkkaart uitvoering luchtkwaliteit, verwachte knelpuntsituaties in 2015.
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Tabel 2.1.1 Luchtkwaliteit
Doel
Geen blootgestelden
boven de grenswaarden
voor stikstofdioxide
en fijn stof.

Activiteit

Resultaat/producten

Uitvoeren van het Regionaal en Nationaal.
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (respectievelijk RSL
en NSL) en het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL).

Een op schema uitgevoerd NSL, zodat er in 2015
geen blootgestelden boven de genoemde
grenswaarden zijn.

- Deelname aan landelijke afstemming uitvoering NSL:
- Aanpak knelpunten luchtkwaliteit langs provinciale wegen;
- Monitoring NSL;
- Coördinatie op de monitoring voor de regio’s;
- Coördinatie van de uitvoering van het NSL;
- Subsidie verlenen voor uitvoering NSL aan regio en gemeenten;
- Uitvoeren Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit;

Jaarlijkse rapportage aan PS over de voortgang en
monitoring van RSL/NSL.

Gereed
op
2015

De provincie heeft een faciliterende rol vervuld voor
de uitvoeringsdiensten/regio’s bij de uitvoering van
het NSL.

20152017

Uitgevoerde maatregelen van het Provinciaal
Actieprogramma Luchtkwaliteit zijn o.a. :
- regionale samenwerking versterken;
- samenwerking projecten regio Rotterdam;
- vrachtverkeer en logistiek;
- toepassen schonere brandstoffen;
- schoner en beter OV;
- verbeteren en toepassen provinciaal
instrumentarium;
- verbetering doorstroming (vaar)wegen;
- aanpak eventuele knelpunten provinciale wegen;

2015

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen
PZH met rijk, regio’s
gemeenten en
uitvoeringsdiensten.

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Deze projecten zijn geraamd op 11,9 miljoen)
voor de periode 2013 tot en met 2015.
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2.1.2

Geluid

Provinciale beleidsdoelen:
- terugdringen van het aantal gehinderden bij geluidknelpunten
langs provinciale wegen met 10% per jaar;
- geluidhinder door en voor industrie beter te regelen;
- bij intensiever ruimtegebruik extra geluidhinder zoveel mogelijk
voorkomen;
- eenduidige methode voor cumulatie van geluid en besluitvorming
hieromtrent;
- beschermen van stiltegebieden.
In de beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu is bij het thema geluid ook
Luchtvaart genoemd. De activiteiten rond luchtvaart die betrekking
hebben op geluid zijn hier opgenomen. De overige activiteiten rond
luchtvaart zullen onderdeel zijn van het (nog op te stellen)
uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

Toelichting bij de kaart.
Intensief ruimtegebruik op industrieterreinen is bestempeld als een
provinciaal belang. Geluidruimteverdeelplannen maken dit mogelijk.
Zo’n plan wordt door de gemeente samen met de provincie
(bij aanwezigheid van provinciale inrichtingen) gekoppeld aan het ruimtelijk plan gemaakt. Voor een aantal industrieterreinen zijn we al in gesprek
met gemeenten en voor een aantal terreinen verwachten we dat in de
toekomst een Geluidruimteverdeelplan wordt gemaakt.
De provincie heeft 150 km aan geluidknelpunten langs provinciale wegen
gedefinieerd. Deze 150 km vormt de totale werkvoorraad in het Actieplan
Geluid voor de planperiode 2013-2018. Daarbij is de onderhoudsplanning
van de Dienst Beheer en Infrastructuur (DBI) leidend.

Activiteiten, planning en rolverdeling geluid
In tabel 2.1.2 zijn bij de doelen de uit te voeren maatregelen, de te
verwachten resultaten of producten en de daarbij betrokken partijen
weergegeven.
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Kaart 2.1.2 Werkkaart uitvoering geluid.
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Tabel 2.1.2 Geluid
Doel
Terugdringen aantal
gehinderden bij
geluidknelpunten langs
provinciale wegen met
10% per jaar.

Geen toename van
geluidhinder door
Luchtvaart.

Activiteit

Resultaat/producten

Gereed
op

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen

Aanpak van knelpunten in geluidhinder langs provinciale wegen
met het Actieplan Geluid (tranche 2013-2018).

Met 10% per jaar teruggebracht aantal gehinderden
bij geluidknelpunten langs provinciale wegen.

2018

PZH met gemeenten en
uitvoeringsdiensten.

Adequate vaststelling hogere grenswaarden langs provinciale en
bepaalde rijksinfrastructuur.

Betere besluiten voor hogere grenswaarden.

Continu

DCMR.

Inzet in het programma Samenwerken in de Uitvoering van
Nieuw Geluidbeleid (SWUNG 2) en op het uitwerken van de
systematiek van geluidproductieplafonds.

Verbeterde geluidwetgeving die ongereguleerde
groei van verkeerslawaai beter bestrijdt.

2014

PZH met DCMR.

Aanpak van/bij de meest geluidbelaste woningen (op de A-lijst)
door gelden uit de Integrale Stedelijke vernieuwing (ISV) hierop
in te zetten.

Het aantal meest geluidbelaste woningen is met de
helft afgenomen door genomen maatregelen.

2014

Gemeenten.

Continu

PZH.

RTHA die zich binnen de in september 2010
Invloed wordt uitgeoefend om de ontwikkeling van Rotterdam
The Hague Airport (RTHA) en Schiphol binnen de milieucontouren vastgestelde milieuzones heeft ontwikkeld.
plaats te laten vinden.
Geminimaliseerde geluidhinder, met name in de
(randen van de) nacht.
Voor Schiphol geldt dat we inzetten op géén grote en géén onevenredige verschuivingen van hinder bínnen de provincie ZuidGeoptimaliseerde communicatie naar omwonenden.
Holland en niet náár de provincie Zuid-Holland.
Aan verzoeken om buiten luchthavens te kunnen landen en
opstijgen worden onder voorwaarden (waaronder geluidoverlast)
ontheffingen verleend.

Verleende ontheffingen, ondermeer ter bescherming Continu
van de omgeving tegen geluidoverlast.

DCMR.

Verleende ontheffingen, ondermeer ter bescherming van de
omgeving tegen geluidoverlast.

vastgestelde luchthavenregelingen en –besluiten
(mede verleend op grond van geluidbelasting).

DCMR.

Continu
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Doel

Activiteit

Resultaat/producten

Gereed
op

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen

Inzet op verbetering wetgeving (SWUNG 2) om voorwaarden
te creëren in de provinciale besluitvorming voor geluidhinder.

Duidelijkheid over de beschikbare milieugebruiksruimte geluid voor provinciale inrichtingen.
Genomen maatregelen om efficiënt ruimtegebruik
te bevorderen. Verbeterde provinciale besluitvorming.

PM

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Het instrument geluidruimteverdeling wordt uitgewerkt en
gericht op efficiënt ruimtegebruik.

Een juridisch houdbare en adequate methode is
vastgelegd voor geluidruimteverdeling.

PM

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Cumulatie: optelsom
van geluidbronnen.

Bij diverse besluitvorming moet rekening worden gehouden met
cumulatie van geluid (zoals bij reconstructie of aanleg wegen en
inpassingsplannen). Provincie geeft uitwerking aan dit rijksbeleid
in een beleidsregel waardoor beter en eenvoudiger provinciale
besluitvorming mogelijk is.

Geraadpleegde inzet op doeltreffender en
doelmatiger besluitvorming voor cumulatie van
geluid.		

2015

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Beschermen en aanwijzen Stiltegebieden.

Ontheffing verlening.
Handhaving op basis van meldingen bij excessen.
Bescherming via het ruimtelijke spoor.

Er is voldaan aan de wettelijke taken van aanwijzen
en beschermen.
Stiltegebieden zijn onderdeel van het provinciaal
ruimtelijke kwaliteitsbeleid.		

Continu

Provincie met
uitvoeringsdiensten.

Verbeteren besluitvorming en intensief
ruimtegebruik.
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2.1.3

Externe veiligheid

Provinciaal beleidsdoel is een veilige omgang met gevaarlijke stoffen.
Daartoe wordt ingezet op het:
- clusteren van risicovolle activiteiten;
- verantwoord combineren van risicovolle activiteiten en
kwetsbare objecten;
- nemen van maatregelen bij de bron en de ontvanger;
- vergroten van deskundigheid en capaciteit bij (uitvoerings)organisaties
en (semi)overheden.

Op kaart 2.1.3 is aangegeven welke provinciale inzet waar en waarop
wordt gepleegd om knelpunten te saneren.

Activiteiten, planning en rolverdeling externe veiligheid
In tabel 2.1.3 Is aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd bij
voornoemde inzet, tot welke resultaten of producten dat leidt en welke
partijen hierbij betrokken zijn. In hoofdstuk 6 van het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 zijn de provinciale activiteiten
uitgebreider beschreven.

Ter voorbereiding van de afronding van het programma Externe Veiligheid
in 2014 zal dit in 2013 worden geëvalueerd.
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Kaart 2.1.3 Werkkaart uitvoering Externe Veiligheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Campina Maasdam (PR)
Ashland (PR)
Sita (PR)
Dupont (PR)
Sita Gorinchem (PR)
Omrijdroute A15 de Noord (PR)
Rail Service Center (PR)
Prorail Waalhaven Zuid (PR)
Ridderster, A15 en A16 (PR)
Steinweg HV Theemsweg (PR)
Lyondell Chemie (PR)
Cerexagri (PR)
C. Steinweg-Handelsveem (PR)
Chemicaliënhandel Hbv (PR)
Climcool industrial products (PR)
Prorail Europoort (PR)
Campina Rotterdam (PR)
Prysmian (PR)
DSM (PR)
Croda (PR)
Mavom (PR)
Stokkermans (PR)
Kluthe (PR)
Biesterveld (PR)
AKZO (PR)
Knöps BV Garage (GR)
Spoor Dordrecht (GR)
Spoor Zwijndrecht (GR)
NAM leiding Barendrecht (GR)
Kijfhoek (GR en GR)
A15 Sliedrecht (GR)
De Rijke Northern Europe bv (GR)
Groene Kruisweg Hoogvliet (GR)
Rijksweg A15 bij Eemhaven (GR)
LPG Tankstation de Haan (GR)
Pendrecht spoor (GR)
Huntsman (GR)
Lyondell Chemie (GR)
Vopak Chemiehaven (GR)
Shell Raffinaderij Nederland (GR)
LPG Vogel B.V. Stadionweg (GR)
Steinweg HV Gerbrandyweg (PR + GR)
Parkstad 2e fase (GR)
Lyondell Chemie Europoort (GR)
LPG BP Tjalklaan (GR)
Rotterdam centraal (GR)
A20 R-dam centrum – Terbregseplein (GR)
A16 Terbregseplein – afslag 25 (GR)
LPG AVIA de Jongste (GR)
Rotterdam Airport (PR + GR)
Aardgasleiding (Alexanderknoop) (GR)
Spoor r’dam – Goude (Alexanderknoop) (GR)
LPG Servauto (GR)
Rijksweg A20 (Alexanderknoop) (GR)
DSM Gist (GR)
Spoorzone Gouda (GR)
Hoornwijck (GR)
Haagse Markt (GR)
LPG station BP Laakkwartier (GR)
Utrechtse Baan (GR)
Goudsestraatweg (GR)
Churchillaan – N206 (GR
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Tabel 2.1.2 Externe Veiligheid
Doel

Activiteit

Resultaat/producten

Gereed
op

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen

Optimaliseren
provinciale inzet.

Evaluatie EV-beleid en bepalen inzet op het provinciale EV-beleid
na 2014. Dit is het moment van de afronding van de programmafinanciering Externe Veiligheid.

Uitgevoerde evaluatie met daarin aanbevelingen
voor herziene inzet op het provinciale beleid voor
externe veiligheid.

2013

PZH met externe
partijen en
uitvoeringsdiensten.

Clusteren van risicovolle
activiteiten.

Onderzoek vindt plaats naar mogelijke gebieden voor
concentratie van risicovolle activiteiten.

Een voor de PSV beschikbaar overzicht van geschikte
gebieden voor de concentratie van risicovolle
activiteiten.

2014

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Een visie, uitvoeringsstrategie en implementatie van risico
concentratiegebieden en veiligheidscontouren wordt uitgevoerd.

Voor ruimtelijke plannen gedefinieerde en qua
aanpak uitgewerkte risicoconcentratiegebieden,
voor die gebieden die geschikt zijn gebleken.

2018

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Invloed, input en lobby rijkstransportbeleid en regelgeving (weg,
spoor en water) (hoogfrequent spoor) vindt plaats t.b.v. bron
beleid vervoer gevaarlijke stoffen.

Een gerealiseerd veilig en handhaafbaar basisnet
voor vervoer van gevaarlijke stoffen in Zuid-Holland
en daarbuiten.

2020

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Inzicht verkrijgen in externe veiligheidsknelpunten Zuid-Holland.

Een actueel inzicht in knelpunten.
Voor groepsrisico is er sprake van een knelpunt
wanneer de oriëntatiewaarde wordt overschreden.

2013
continu

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Opstellen van een handreiking waarin wordt beschreven op
welke wijze invulling wordt gegeven aan het groepsrisicobeleid
en de inzet van de ruimtelijke instrumenten/bevoegdheden.

Een handreiking is beschikbaar voor de gebruikers.

2013

PZH.

Beleidskaders luchthavens, scheepvaart en implementatie regelgeving buisleidingen en transport actueel houden en zonodig
aanpassen.

Actueel, en toepasbaar beleid voor alle verschillende
risicovolle activiteiten voor gemeenten en provincie.

2014

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Verantwoord combineren van risicovolle
activiteiten en (beperkt)
kwetsbare objecten.
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Doel
Reduceren van risico’s
aan de bron.

Maatregelen nemen
bij de ontvanger.

Activiteit

Resultaat/producten

Gereed
op

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen

Externe veiligheidsbeleid als onderdeel van vergunningen op
nemen en zonodig aanvullend ontwikkelen o.a. uitwerking
groepsrisicobeleid.

In de herziene Nota VTH opgenomen en geoperationaliseerd beleid op externe veiligheid voor de
uitvoering van de milieutaken door alle uitvoeringsdiensten. In deze nota zijn kwetsbare objecten gedefinieerd. Uitvoering van het Besluit Risico’s Zware
Ongevallen (BRZO) vindt voor heel Zuid-Holland (en
Zeeland) plaats bij de DCMR.

2013

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Het beleid op externe veiligheid is geïmplementeerd in
vergunningen, toezicht en handhaving.

Adequate afgegeven vergunningen,
toezicht en handhaving.

2013
continu

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Het beleid op externe veiligheid is onderdeel van inspecties bij
BRZO-bedrijven.

Adequate inspecties bij BRZO-bedrijven.
		

2013
continu

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Inzicht en beleid over te nemen bouwtechnische en
voorbereidende maatregelen nabij risicovolle activiteiten.

Beschikbare ‘gereedschapskist’ met concrete veiligheidsmaatregelen voor ruimtelijk beleid bij gemeenten. Er is aangesloten bij het verbeterprogramma
groepsrisico.

20132014

PZH met gemeenten
en uitvoeringsdiensten.

Beheer, onderhoud en communicatie Risicokaart
(deze taak is ontwikkeld ter informering van bewoners).

Een actuele en accurate risicokaart waarover ook is
gecommuniceerd.

Continu

PZH met gemeenten,
uitvoeringsdiensten
en veiligheidsregio’s.
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Doel
Professionalisering,
deskundigheid en
capaciteit.

Gereed
op

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen

Activiteit

Resultaat/producten

Regie wordt gevoerd op de uitvoeringsprogramma’s externe
veiligheid bij de uitvoeringsdiensten en gemeenten.
Deze programma’s worden mede gefinancierd door de Provincie
vanuit een Decentralisatie Uitkering in het Provinciefonds Ingezet
wordt op zowel capaciteit als deskundigheid.

Adequate uitvoeringsorganisaties die voldoen aan
alle relevante maatlatten en deskundigheidsvereisten. Circa 90% van de programmafinanciering wordt
ingezet ter versterking van de uitvoering bij decentrale overheden (gemeenten, uitvoeringsdiensten en
veiligheidsregio’s). Ter vergroting van de deskundigheid biedt de provincie opleidingen aan en toetst zij
of de deskundigheid is vergroot.

20132014

PZH met gemeenten,
uitvoeringsdiensten
en veiligheidsregio’s.

Mede naar aanleiding van het verbeterprogramma het belang
van externe veiligheid (waaronder groepsrisico) in ruimtelijke
plannen laten doorwerken.

Qua veiligheid geoptimaliseerde bestemmings
plannen en gemeentelijke structuurvisies.

Continu

PZH met
uitvoerings-diensten.
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2.1.4

Bodemsanering en nazorg gesloten stortplaatsen

Provinciale beleidsdoelen:
- Saneren van vervuilde bodems ter verbetering van de bodemkwaliteit
in relatie tot de (toekomstige) functies.
- voorkomen van verontreinigingsrisico’s van voormalige stortplaatsen;
- voeren van een adequate nazorg op gesloten stortlocaties;
- terugdringen van de kosten van de nazorg bij saneringslocaties en
gesloten stortplaatsen.

In tabel 2.1.4 is bij elk van deze doelen aangegeven welke activiteiten
worden uitgevoerd, welke resultaten of producten dat oplevert en welke
partijen verantwoordelijk zijn.
Activiteiten, planning en rolverdeling bodemsanering
In tabel 2.1.4 Is aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd bij
deze doelen, tot welke resultaten of producten dat leidt en welke partijen
hiervoor verantwoordelijk zijn.

Via de te herziene Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(Nota VTH) worden hiervoor de beleidsmatige kaders gesteld. Dit geldt
alleen daar waar het landelijke beleid onvoldoende is toegesneden op
de Zuid-Hollandse situatie.
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Tabel 2.1.4 Bodemsanering en nazorg gesloten stortplaatsen.
Doel
Verbeteren van de
bodemkwaliteit in
relatie tot de (toekomstige) functie. door
sanering van aanwezige
bodemverontreiniging.

Voorkomen risico’s
van voormalige
stortplaatsen.

Activiteit

Resultaat/producten

Gereed
op

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen

De risico’s van spoedlocaties met humane risico’s worden
weggenomen dan wel beheerst.

Ca. 45 locaties waarop de bodemverontreiniging is
gesaneerd of beheerst met het oog op een betere
bodemkwaliteit die is afgestemd op de (toekomstige) functie. In het eerste kwartaal ontstaat het
overzicht welke van deze locaties gesaneerd dan wel
beheerst zullen worden.

2015

Gemeenten in stedelijk
gebied. Uitvoerings
diensten in landelijk
gebied. Provincie
regisseert.

De risico’s van spoedlocaties met andere risico’s worden in beeld
gebracht en waar nodig worden de risico’s weggenomen dan wel
beheerst.

Ca. 175 locaties waarop de bodemverontreiniging
is gesaneerd of beheerst met het oog op een betere
bodemkwaliteit die is afgestemd op de
(toekomstige) functie.

2015 met
doorloop
tot 2018

Gemeenten in stedelijk
gebied. Uitvoerings
diensten in landelijk
gebied. Provincie
regisseert.

Voor niet spoedeisende locaties wordt de bodemkwaliteit in
samenhang met dynamiek op de locatie verbeterd door sanering
in afstemming met de toekomstige functie.

Een betere bodemkwaliteit die is afgestemd op de
(toekomstige) functie gewaarborg via beoordeling
vanuit bevoegd gezagrol.

Continu

Initiatiefnemers voor
dynamiek met uitvoeringsdiensten als
bevoegd gezag namens
de provincie.

Risico’s voor het milieu worden geïnventariseerd. Verdere aanpak
is identiek aan overige verontreinigde locaties, onderscheiden
naar al dan niet spoedeisend.

21 locaties waarop de risico’s nader zijn geïnventariseerd volgens een aanpak die vergelijkbaar is
met boven beschreven aanpak voor spoedeisende
locaties of niet spoedeisende locaties.

2015

PZH met
uitvoeringsdiensten.
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Doel

Activiteit

Resultaat/producten

Gereed
op

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen

Adequate nazorg op
gesloten stortlocaties
op grond van de Wet
Milieubeheer.

Op stortplaatsen vallende onder titel 8.3 Wet milieubeheer
waarvoor de sluitingsverklaring is afgegeven wordt nazorg in
overeenstemming met het vastgestelde nazorgplan uitgevoerd.

Op peil gehouden milieubeschermende voorzieningen op, uiteindelijk, 9 gesloten stortplaatsen. Dit
is gebeurd door controle, onderhoud en zonodig
vervangen/aanpassen van de nazorgvoorzieningen.

Continu

PZH.

Terugdringen kosten van
de nazorg bij bodem
saneringlocaties en
gesloten stortplaatsen.

Beleid ontwikkelen om via dynamiek de kosten voor de nazorg
bij bodemsaneringlocaties en voormalige stortplaatsen te kunnen
beperken of beëindigen en/of nieuwe kostendragers te creëren.

Gerealiseerde visie op hoe via ruimtelijke ontwik
keling nazorgkosten kunnen worden beperkt dan
wel anders gealloceerd.

2014

PZH met
uitvoeringsdiensten.
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2.1.5

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

De instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna
VTH) bij bedrijven dragen bij aan een zichtbare verbetering van de
leefomgevingskwaliteit. De provincie Zuid-Holland werkt daarom continu
aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de instrumenten
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Innovatie van deze
processen en producten vormt hier onderdeel van. De verantwoordelijkheid
voor het naleven van de vergunning ligt primair bij het bedrijf.
De provincie houdt toezicht en treedt zonodig handhavend op.
Uitgangspunt is dat de VTH taken op een efficiënte en effectieve wijze
worden uitgevoerd en dat de uitvoering op een adequaat niveau is.
- de VTH taken worden uitgevoerd in vijf regionale uitvoeringsdiensten;
- er kunnen bij een regionale uitvoeringsdienst ook geconcentreerde
taken zijn ondergebracht die zij uitvoeren voor het gehele grondgebied
van de provincie Zuid-Holland;
- jaarlijks worden via de werkplannen en de begrotingen van de uit
voeringsdiensten afspraken gemaakt over de uit te voeren taken en de
benodigde middelen. Zo worden onder meer afspraken gemaakt over
het aantal af te geven vergunningen, de kwaliteit en tijdigheid daarvan
en over de frequentie en diepgang van het toezicht. De uitvoerings
diensten krijgen van de provincie de opdracht tot uitvoering van het
werkplan;
- de uitvoeringsdiensten rapporteren drie keer per jaar over de voortgang
van de gemaakte afspraken;
- naast de afspraken die in het werkplan zijn vastgelegd kunnen de
uitvoeringsdiensten aanvullende opdrachten krijgen;
- in de Producten en Dienstencatalogus Provincie Zuid-Holland is
opgenomen welke taken de provincie van de uitvoeringsdiensten
afnemen, welk beleid hierbij van toepassing is en welke prestatieindicatoren hierbij horen.

Provinciale beleidsdoelen bij de instrumenten VTH:
- Ontwikkelen en vaststellen actuele uitvoeringskaders
- Kwaliteitsborging
- Kennisinfrastructuur
- P&C cyclus
Activiteiten, planning en rolverdeling vergunningverlening,
toezicht en handhaving
In tabel 2.1.5 is aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd bij deze
doelen, tot welke resultaten of producten dat leidt en welke partijen hiervoor verantwoordelijk zijn. Deze tabel bevat niet alle activiteiten die een
regionale uitvoeringsdienst of de provincie in het kader van de uitvoering
doet. De Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu, dit Uitvoeringsprogramma,
de Nota VTH, de Producten en Dienstencatalogus en de werkplannen vormen het kader voor de uitvoering van provinciale milieutaken.
Zie figuur 2.1.
Figuur 2.1 Doorwerking beleid op uitvoering provinciale milieutaken
Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu
Uitvoeringsprogramma Milieu
Nota VTH
Producten- en Dienstencatalogus
Werkplannen
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Tabel 2.1.5 Vergunningverlening en handhaving
Doel
Ontwikkelen en
vaststellen actuele
Uitvoeringskaders.

Vergunningverlening,
toezicht en handhaving.

Activiteit

Resultaat/producten

Gereed
op

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen

Integrale herziening van de Nota Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (deze nota bevat de uitvoeringskaders voor de
uitvoeringsdiensten in Zuid-Holland). Daarbij wordt rekening
gehouden met nieuwe wet- en regelgeving, de in beleidsvisie
duurzaamheid en milieu genoemde items en de resultaten van
belang zijnde landelijke onderzoeken, zoals die van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Geactualiseerd uitvoeringskader voor de
uitvoeringsdiensten in Zuid-Holland.

2013

PZH, met de
uitvoeringsdiensten.

Verdere uitwerking en implementatie van de kaders die zijn
gegeven in de voorstellen voor toezicht en handhaving BRZO
(Besluit risico’s zware ongevallen) inrichtingen in Zuid-Holland
vastgesteld door GS op 30 oktober 2012.

Acties zijn verder uitgewerkt zoals voor het openbaar maken van handhavingsbesluiten en het toepassen van vernieuwde en deels nog te ontwikkelen
toezichtsinstrumenten.

2013

PZH, met de
uitvoeringsdiensten.

Uitvoeren taken op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving.

Kwalitatief goede en op tijd verleende vergunningen. Bedrijven voldoen aan de vergunningen,
er wordt toezicht uitgevoerd en zonodig wordt
handhavend opgetreden.

Continu

Uitvoeringsdiensten.

Regionaal handhavingsoverleg.

Opzetten en onderhouden van een bestuurlijk
handhavingsoverleg (BHO) met (regionale vertegenwoordigers van) gemeenten, provincie, Openbaar
Ministerie en mogelijk andere handhavingspartners.
Doel van dit overleg is het opzetten en uitvoeren
van een samenwerkingsprogramma ketenhandhaving. In het programma worden regionale en lokale
prioriteiten vastgelegd. In een voorbereidend ambtelijk handhavingsoverleg zijn ook de uitvoeringsdiensten betrokken.

Continu

PZH.
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Doel

Activiteit

Resultaat/producten

Gereed
op

Initiatiefnemer samen
met betrokkenen

Kwaliteitsborging toezicht.

Ontwikkeling en uitvoeren van een kwaliteits
systeem voor het toezicht dat door de uitvoeringsdiensten wordt uitgevoerd.

Continu

PZH met betrokkenheid
uitvoeringsdiensten.

Per uitvoeringsdienst (DCMR en Omgevingsdienst Zuid-HollandZuid, West- en Midden-Holland, Haaglanden) vindt een overall
evaluatie plaats.

Uitgevoerde evaluatie naar de uitgevoerde taken
per regionale uitvoeringsdienst (met bijzondere
aandacht voor de geconcentreerde taken).

20142015

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Uitvoeringsdiensten dragen zorg voor en werken volgens een
kwaliteitsmanagementsysteem.

Toegepast kwaliteitsmanagementsysteem dat
bijdraagt aan een adequate kwaliteit van het werk
van de uitvoeringsdiensten (efficiënt en effectief).

Continu

Uitvoeringsdiensten.

Uitvoeringsdiensten maken gebruik van de landelijk in
ontwikkeling zijnde collegiale toets en zetten deze in als
onderdeel van de kwaliteitsmanagementsystemen.

Gerealiseerde onderlinge kwaliteitstoetsing.

Vanaf
2015

Uitvoeringsdiensten.

Kennisinfrastructuur.

Professionaliseren provinciaal kennisnetwerk milieu.

In samenhang met de landelijke kennisinfrastructuur
die (Wabo-breed) wordt ontwikkeld, vindt een
professionalisering van het Zuid-Hollandse kennisnetwerk milieu plaats. Hoofdrolspelers hierin zijn de
uitvoeringsdiensten en de provincie. Doel is ver
betering van de uitvoeringskwaliteit, verhogen van
efficiency en het sluiten van de beleidscyclus.

Continu

PZH met
uitvoeringsdiensten.

P&C cyclus.

Beheer Producten en Diensten Catalogus, opdrachtverlening.

Actuele Producten en Diensten Catalogus waarin de
producten die van de uitvoeringsdiensten worden
afgenomen staan beschreven.

Continu

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Uniformeren en professionaliseren opdrachtgeverschap
(provincie is ook mede eigenaar uitvoeringsdiensten).

Een professioneel opdrachtgever en
opdrachtnemerschapsrelatie.

Continu

PZH met
uitvoeringsdiensten.

Werkplannen en voortgangsrapportages beoordelen.

Adequate en efficiënte uitvoering van milieutaken
door de uitvoeringsdiensten.

Continu

PZH.

Kwaliteitsborging.
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3 Financiën

Dit hoofdstuk geeft aan wat de beschikbare budgetten
ter uitvoering van het uitvoeringsprogramma zijn.
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De in tabel 3.1 opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2013
en de meerjarenraming 2014 - 2016. Deze bedragen kunnen worden
aangepast naar aanleiding van gewijzigd inzicht of beleid.
In tabel 3.1. is tevens aangegeven aan welk doel uit de begroting 2013
de activiteit is gekoppeld. Dat zijn:
- Doel 2.2, een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
- Doel 2.4, een beter leefmilieu met minder hinder;
- Doel 3.3, een schonere bodem en optimaal bodemgebruik.
De middelen vanuit het Rijk komen deels binnen via beschikking (NSL)
en Decentralisatie uitkering ( Externe veiligheid en Bodemsanering).
Deze middelen zijn opgenomen in de OVP en Reserve.
Via de beschikking NSL is voor het programma luchtkwaliteit een kleine
€ 12 miljoen per jaar beschikbaar. In het provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015 is voor € 11,9 miljoen aan uitvoerings-maatregelen
opgenomen, hiervan is € 700.000,= uitgegeven in 2012.
Voor externe Veiligheid is 4,2 miljoen beschikbaar. Het overgrote deel
wordt via Decentralisatie uitkering provinciefonds doorgeheveld voor
gemeentelijke uitvoeringstaken bij veiligheidsregio’s en gemeenten.
Dit betreft € 3 miljoen/jaar. € 800.000,=/jaar wordt ingezet op uitvoerings
taken van de provincie door de Uitvoeringsdiensten DCMR en OZHZ.
Het gaat om provinciale taken zoals BRZO-inspecties, veiligheidscontouren

en verbeteren zelfredzaamheid. Voor projecten in het kader van het
provinciale uitvoeringsprogramma is € 400,000,= beschikbaar tot 2015.
Het gaat om projecten zoals een evaluatie van het beleid, risicocon
centratiegebieden, bijdragen aan het bovenregionale programma Relevant.
Voor het beleidsveld Bodemsanering & voormalige stortplaatsen is
via het werkprogramma Bodemsanering 2010-2014 € 62,7 miljoen
beschikbaar. De Decentralisatie Uitkering Bodem wordt ingezet om de
afgesproken prestaties volgens het Bodemconvenant te realiseren.
(Voor de pré-nazorg fase van gesloten stortplaatsen is € 350.000/jaar beschikbaar. De feitelijke nazorg wordt gefinancierd via heffingen op gestort
afval. Die heffing wordt in een apart Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
gestort. Jaarlijks worden de voor de uitvoering van de nazorg benodigde
middelen vanuit dit fonds overgeheveld naar de provinciale begroting.
De incidentele provinciale middelen komen beschikbaar via de reserve
programma 2 ( Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit) en het MPI
(Meerjarenprogramma Infrastructuur). De structurele middelen zijn
opgenomen in programma 2 van de begroting. Voor regievoering en
handhaving betreft het een lumpsum bedrag voor alle uitvoeringsdiensten.
Drie jaar na oprichting van de Uitvoeringsdienst zullen lumpsum bedragen
die in deze periode worden omgezet naar kostprijs voor de gevraagde en
geleverde producten. De gevolgen van de verschuivingen rond het BTWcompensatiefonds kunnen ook invloed hebben op de aangegeven
beschikbare budgetten.
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Tabel 3.1. Overzicht financiën
Onderwerp

2013

2014

2015

2016

Kaderstelling Milieu
(Doel 2.4).

0,3 mln.

0,3 mln.

0,3 mln.

0,3 mln.

Luchtkwaliteit
(Doel 2.4).

0,2 mln.

0,2 mln.

0,2 mln.

0,2 mln.

Luchtkwaliteit
(Doel 2.4) NSL/ PAL middelen.

19,5 mln Beschikking NSL.
11,2 mln ter uitvoering van het PAL over de jaren 2013 tot en met 2015.

Geluid (Doel 2.4).

0,05 mln.		

0,05 mln.

Geluid, aanbrengen stil
asfalt (MPI) (Doel 2.2).

2,2 mln.

1,2 mln.

Externe Veiligheid
(Doel 2.4).

4,2 mln Decentralisatie uitkering
Waarvan: 3 mln voor gemeentelijke
taken 0,8 mln voor provinciale taken
0,4 mln voor provinciale projecten .

Regievoering en Handhaving
(uitvoeringsdiensten)
(Doel 2.4).

42,5 mln.

Bodemsanering & voor
malige stortplaatsen
(Doel 3.3).

62,7 mln (werkprogramma
Bodemsanering 2010-2014).

Gesloten stortplaatsen
(Doel 3.3).

0,35 mln.

Voor de pré-nazorg fase € 350.000.

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen.

benodigde middelen worden
vanuit het fonds overgeheveld.

Totaal inzet
structurele middelen.

0,7 mln.

0,7 mln.

0,7 mln.

0,7 mln.

Totaal inzet
incidentele middelen.

107,4 mln.

5,4 mln (vaststelling in 2017).

0,05 mln.

0,05 mln.

4,2 mln Decentralisatie uitkering
Waarvan: 3 mln voor gemeentelijke
taken 0, 8 mln voor provinciale taken
0,4 mln voor provinciale projecten .

De Decentralisatie Uitkering
loopt t/m 2014
0,1mln.

De Decentralisatie Uitkering
loopt t/m 2014
0,1mln.

41 mln.

42 mln.

42 mln.

Decentralisatie Uitkering Bodem.
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4 Monitoring en Evaluatie

Dit hoofdstuk beschrijft de aan monitoring en
evaluatie verbonden activiteiten.
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4.1

Monitoring

Monitoring en evaluatie maken integraal onderdeel uit van het provinciale
beleidsverantwoordingsproces. De begrotingscyclus geeft de relatie weer
tussen beleidsprestaties en -effecten en de inzet van menskracht en
financiële middelen. Deze cyclus vormt dan ook het uitgangspunt voor de
inzet op monitoring en evaluatie van de Beleidsvisie Duurzaamheid en
Milieu en dit bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Uitgangspunt is dat
alleen op de onderwerpen die in de begrotingscyclus zijn vertaald in
prestatie- of effectindicatoren monitoring plaats zal vinden. Daar kan
van worden afgeweken als kan worden aangetoond dat deze nieuwe
inspanningen bijdragen aan (noodzakelijke) beleidsbijstelling dan wel
-verantwoording.
Ook op basis van EU-regelgeving wordt monitoring vereist, waaronder het
opstellen van geluidbelastingkaarten. Ook afspraken met het Rijk leiden
tot monitoring, zoals bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De provincie zal zich houden aan de regelgeving en
vastgelegde afspraken betreffende monitoring, voortgang en evaluatie.
De monitoring wordt uitgevoerd door de provincie, in samenwerking met
de uitvoeringsdiensten en andere partijen die betrokken zijn bij het
onderwerp. In sommige gevallen kan de uitvoering bij een andere partij
worden belegd.
Uitgangspunten en relevante ontwikkelingen
Zoals aangegeven vormt de huidige begrotingscyclus, voor de periode
2011-2014, en de daarin opgenomen indicatoren het uitgangspunt voor
de monitoringsactiviteiten in het kader van de beleidsvisie Duurzaamheid
en Milieu. De opbouw en inhoud van deze indicatoren zal niet gewijzigd
worden. De gegevens die nodig zijn om deze indicatoren in te vullen zullen
tot en met 2014 verzameld worden. De begrotingscyclus is leidend voor
wat betreft de invulling van de indicatoren. In de jaarrekening die in mei /
juni van elk jaar wordt vastgesteld worden de resultaten van de monitoring
gepresenteerd. De monitoringsactiviteiten die ten grondslag liggen aan
de invulling van de indicatoren worden in dit uitvoeringsprogramma niet

verder behandeld. Deze activiteiten worden nu al uitgevoerd.
De verantwoordingsrapportages van de regionale uitvoeringsdiensten zijn
geborgd. De informatie die nodig is voor de invulling van de begrotingsindicatoren wordt jaarlijks aangeleverd. Afspraken hierover zijn vastgelegd
in de werkplannen.
Er worden geen extra indicatoren ontwikkeld die de relatie tussen de
‘klassieke’ milieuthema’s (luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid) en duurzaamheid beschrijven. De indicatoren die voor duurzaamheid zijn opgesteld
worden niet door de afdeling Mobiliteit en Milieu ingevuld maar door de
afdelingen waar het betreffende beleid is belegd.
Voor het gemeenschappelijk(er) organiseren van de beleidsmonitoring
binnen de verschillende beleidssectoren van de provincie loopt een project
genoemd de Staat van Zuid-Holland. Iedere beleidssector blijft zelf verantwoordelijk voor de verantwoording over de effecten van het betreffende
beleidsterrein. Het monitoren van doelstellingen op duurzaamheidsthema’s
zal dus in het kader van het project ‘Staat van Zuid-Holland’ integraal
worden opgepakt. De kennis van de uitvoeringsdiensten op het gebied van
monitoring kan hierbij worden benut.
De vorming van de uitvoeringsdiensten heeft er voor gezorgd dat de noodzakelijke informatie voor de invulling van bepaalde indicatoren niet meer
centraal wordt verzameld maar verspreid is over de 5 uitvoeringsdiensten.
Bij de organisatie van de monitoringsactiviteiten die voortkomen uit dit
uitvoeringsprogramma zullen goede organisatorische afspraken moeten
worden gemaakt tussen de uitvoeringsdiensten en de provincie.
Het Directieteam heeft opdracht gegeven om te kijken op welke wijze de
verschillende directies en afdelingen meer gezamenlijk monitoring kunnen
uitvoeren. Door kennis meer te delen, van elkaars ervaringen te leren, beter
gebruik te maken van elkaars informatie en gezamenlijk producten te
maken kan efficiëntievoordeel behaald worden. Een van de producten
die dit onderzoek moet opleveren is een advies over de wijze waarop de
provincie op langere termijn over de juiste beleidsrelevante informatie kan
beschikken. Monitoring is hiervan een belangrijk onderdeel.
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Monitoring thema Luchtkwaliteit
De huidige begrotingsindicatoren voor het thema luchtkwaliteit zijn als
volgt verwoord:
- procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de
grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland (effectindicator);
- jaarlijks aantal projecten uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit in procedure (prestatie-indicator);
- jaarlijks aantal gerealiseerde maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (prestatie-indicator);
- jaarlijks aantal maatregelen die in eigen beheer zijn gerealiseerd
(prestatie-indicator).
Aanvullende indicatoren thema Luchtkwaliteit
Voor beleidsontwikkeling en beleidssignalering in relatie tot de opgestelde
grenswaarden voor luchtkwaliteit en in relatie tot het beleidsdoel ‘een beter leefmilieu met minder hinder’ is het zinvol om aanvullende monitoringsinspanningen te (laten) verrichten om informatie te verkrijgen over:
- emissies van verschillende luchtverontreinigende stoffen, uitgesplitst
naar verschillende stoffen en sectorale bronnen;
- optreden van smog in Zuid-Holland en afgegeven waarschuwingscodes;
- concentraties luchtverontreinigende stoffen (NO2 en fijn stof) langs
wegen.
Het grootste deel van de gegevens die nodig zijn om de aanvullende
indicatoren in te vullen wordt al door anderen bijgehouden.
De extra inspanningen beperken zich dan ook tot het maken van afspraken
over het aanleveren van de gegevens met de partijen die bronhouder van
de gegevens zijn.

Monitoring thema Geluid
De huidige begrotingsindicatoren voor het thema Geluid zijn als volgt
verwoord:
- Procentuele jaarlijkse daling van:
het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen;
het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de
		
20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airport;
aantal (berekende) gehinderden in Zuid-Holland binnen de
		
48 L-den rondom Schiphol (effectindicator);
- jaarlijks aantal opgeloste geluidhinderknelpunten langs provinciale
wegen boven 65 dB (prestatie-indicator);
- jaarlijks aantal kilometer gerealiseerd stil asfalt (prestatie-indicator).
Aanvullende indicatoren thema Geluid:
- vanuit de Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en beheersing van
omgevingslawaai ligt er een wettelijke verplichting om het geluid
belaste oppervlak van stiltegebieden te monitoren, dit gebeurt in
aantallen en hectares;
In het kader van beleidssignalering is het van belang goed inzicht te hebben in geluidhinder (inclusief geluidhinder veroorzaakt door vliegverkeer.
Daarnaast is het zinvol om voor de ontwikkeling van gevoelige functies
(zoals wonen) goed inzicht te hebben in de gebieden waar de maximaal
toelaatbare grenswaarden worden overschreden.
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Monitoring thema Externe Veiligheid
De huidige begrotingsindicatoren voor het thema Externe Veiligheid zijn als
volgt verwoord:
- jaarlijkse ontwikkeling van het aantal blootgestelden aan risicovolle
activiteiten (effectindicator);
- aantal knelpunten door overschrijding plaatsgebonden risico en groepsrisico per 31/12 (prestatie-indicator);
- aantal blootgestelden per 31/12 waarover verantwoording is afgelegd
via een adequate groepsrisicoverantwoording (prestatie-indicator).
Aanvullende indicatoren thema Externe Veiligheid:
er zijn geen verdere indicatoren nodig voor Externe Veiligheid.

Monitoring thema Bodemsanering en nazorg gesloten stortplaatsen
De huidige begrotingsindicatoren voor het thema Bodemsanering en
nazorg gesloten stortplaatsen zijn als volgt verwoord:
- aantal locaties waar risico’s zijn verminderd dan wel weggenomen
(effectindicator);
- aantal locaties waar per 31/12 risico’s zijn verminderd dan wel
weggenomen (effectindicator);
- jaarlijks aantal in kaart gebrachte diffuse verontreinigingen
(prestatie-indicator);
- jaarlijks aantal gesaneerde spoedlocaties (prestatie-indicator);
- mate waarin Project Hollandse IJssel is gerealiseerd (prestatie-indicator);
- mate waarin de afspraken Krimpenerwaard zijn uitgevoerd
(prestatie-indicator);
- aantal gesloten stortlocaties in nazorgfase per 31/12 (prestatie-indicator).

Aanvullende indicatoren thema Bodemsanering en
nazorg gesloten stortplaatsen
In paragraaf 2.1.4 is aangegeven dat in de te herziene Nota VTH de beleidsmatige kaders worden gesteld waaraan voldaan moet worden voor uitvoering van bodemsanering en nazorg. Deze nota zal naar verwachting in de
tweede helft van 2013 gereed zijn. Het is niet zinvol om, vooruitlopend op
de vaststelling van deze nota, nu aanvullende indicatoren te formuleren.

Monitoring thema Vergunningverlening en handhaving
De huidige begrotingsindicatoren voor het thema Vergunningverlening en
handhaving zijn als volgt verwoord:
- percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende
procedures (prestatie-indicator);
- percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende
procedures (prestatie-indicator);
- actualiteitstoets lopende vergunningen (prestatie-indicator);
- percentage toezicht (dichtheid) (prestatie-indicator);
- percentage handhaving (naleving) (prestatie-indicator).
Voor alle regio’s (Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, West-Holland,
Midden-Holland, Haaglanden) zijn hiermee dezelfde indicatoren opgesteld.
Aanvullende indicatoren Vergunningverlening en handhaving
In de herziene Nota VTH worden de beleidsmatige kaders gesteld waaraan
voldaan moet worden voor uitvoering van vergunningverlening en
handhaving. Deze nota zal naar verwachting in de tweede helft van 2013
gereed zijn. Het is niet zinvol om, vooruitlopend op de vaststelling van
deze nota, nu aanvullende indicatoren te formuleren.
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4.2

Evaluatie

Algemeen
Dit uitvoeringsprogramma zal vierjaarlijks worden geëvalueerd.
De evaluatie geeft inzicht in de vraag of er aanleiding is tot het aanpassen
van het beleidsproces, de activiteiten of de monitoringsindicatoren
De nulmeting voor dit uitvoeringsprogramma zal in 2013 worden
uitgevoerd en zal als ijkjaar 2012 hebben. In 2015 zal een halfwegevaluatie
worden uitgevoerd over het jaar 2014. Tenslotte zal in 2017 de eind
evaluatie over het jaar 2016 worden uitgevoerd.
De resultaten van de halfwegevaluatie zullen als input dienen voor het
opstellen van de nieuwe begrotingscyclus die in 2015 start. Het is dan ook
het moment, indien nodig, om nieuwe dan wel herziene indicatoren in de
begroting op te nemen.
De evaluatie van dit uitvoeringsprogramma wordt door de provincie
geïnitieerd en uitgevoerd in samenwerking met de uitvoerende instanties
(gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten).

Evaluatie per beleidsthema
De voortgang van het provinciale luchtkwaliteitsbeleid wordt jaarlijks
geëvalueerd via de monitoring van het Nationaal Samenwerkings
programma Luchtkwaliteit en het Provinciaal Actieplan Luchtkwaliteit.
Indien nodig worden doelstellingen, activiteiten en monitoringsindicatoren
aangepast. Daarmee is het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit een
dynamisch werkdocument.

In 2010 heeft een evaluatie van het huidige actieplan geluid over de jaren
2008-2009 plaatsgevonden. In 2013 zal een nieuw actieplan geluid worden
opgesteld. Dat plan zal in 2015 worden geëvalueerd. Deze actie zal in
samenwerking met de regionale uitvoeringsdiensten worden uitgevoerd.
In 2013-2014 zal een evaluatie van het beleid ten aanzien van kleine en
recreatieve luchthavens plaats vinden.
Een tussentijdse evaluatie van het gehele provinciale beleid externe veiligheid staat voor 2013 gepland. In 2013 zal ook een evaluatie plaatsvinden op
de taak: het verhogen van de kwaliteit van de uitvoering. Het doel is om in
2014 de uitvoeringstaken op externe veiligheid goed uit te voeren.
Dit betekent dat in 2014 elke betrokken organisatie (provincie, veiligheidsregio / brandweer, uitvoeringsdienst of ander samenwerkings-verband
en gemeente) in staat is de wet- en regelgeving rond externe veiligheid
adequaat uit te voeren. De evaluatie geeft antwoord op de vraag op welke
punten het adequaatniveau is bereikt.
In het kader van een convenant dat is afgesloten tussen de Rijksoverheid,
de provincies en de gemeenten met betrekking tot de bodemsanerings
situaties wordt in 2013 een evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie wordt om
de twee / drie jaar uitgevoerd.

Provinciebrede initiatieven
In paragraaf 4.1 is aangegeven dat het Directieteam opdracht heeft
gegeven om te kijken op welke wijze de verschillende directies en
afdelingen meer gezamenlijk monitoring kunnen uitvoeren.
Ook voor wat betreft evaluaties zal bekeken worden welke acties op
provinciebrede schaal kunnen worden uitgevoerd.
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Bijlage 1:
AMVB		
BBT		
BEVI		
BGWM		
		
BRZO		
BTEV		
dB		
DCMR		
EHS		
EIP		
EU		
GGD		
HIC		
HMC		
IBT		
IPO		
IPPC 		
IRP		
ISV		
KRW		
LNG		
MER		

Afkortingenlijst

Algemene maatregel van bestuur
Best beschikbare techniek
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
Beleidsplan Groen Water en Milieu 2006 – 2010
(+2 jaar verlenging)
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
Besluit transportroutes externe veiligheid
Decibel
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
Ecologische Hoofdstructuur
Europese Innovatie Partnerschappen
Europese Unie
Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Haven Industrieel Complex
Hogere Milieu categorie
Interbestuurlijk Toezicht
Interprovinciaal overleg
Europese Integrated Pollution Prevention and Control
Integraal Ruimtelijk Project
Integrale Stedelijke vernieuwing
Europese Kaderrichtlijn Water
Liquefied Natural Gas
Milieueffectrapportage

MTR		
Mw		
NER		
Nota VTH
NSL		
OV		
OTA		
PAS		
PDC		
PSV		
PUMA		
PVVP		
PVR		
RUD		
SDE+		
SER		
SWUNG		
TUG		
UHB 		
UvW		
VNG		
VOS		
WABO		
WKO		

Maximaal toelaatbaar risico
Megawatt
Nederlandse Emissie richtlijnen
Nota vergunningverlening, toezicht en handhaving
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Openbaar vervoer
Overslag Terminal Alphen a/d Rijn
Programmatische Aanpak Stikstof
Producten en Dienstencatalogus
Provinciale Structuurvisie
Programma Uitvoering met Ambitie
Provinciaal verkeers- en vervoersplan
Provinciale Verordening Ruimte
Regionale uitvoeringsdienst.
Steunregeling voor Duurzame Energie
Sociaal Economische Raad
Samenwerken in de uitvoering van Nieuw Geluidbeleid
Tijdelijk en Uitzonderlijk gebruik
Uitvoeringsubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen
Unie van Waterschappen
Vereniging de Nederlandse gemeenten
Vluchtige Organische Stoffen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Warmte-Koude opslag
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