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1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 

Met deze brief informeren wij u over de resultaten van het toezicht dat is uitgevoerd bij 
Afvalverwerking Vink te Barneveld zoals toegezegd tijdens het debat op 26 september 2018.  
In de informatiebijeenkomst van 10 oktober 2018 over de omgevingsdiensten is een aantal vragen 
niet beantwoord. Deze vragen gaan over het beleid voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH-beleid) en de Beleidsregels gedogen in Gelderland 2018. In deze brief treft u de 
beantwoording aan.  

 
2 Aanleiding 
 

Op 21 september 2018 hebben wij u geïnformeerd over onze rol in vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij Vink (PS 2018-599). Op 26 september 2018 heeft u hierover een debat gevoerd in 
Provinciale Staten. In het debat hebben wij toegezegd u op de hoogte te houden over Vink en de 
resultaten van het toezicht. Op 10 oktober 2018 is er een informatiebijeenkomst gehouden voor u 
over het VTH-beleid en de Beleidsregels gedogen. In deze brief treft u nadere informatie aan over 
het VTH-beleid en de Beleidsregels gedogen voor het aangekondigde debat in de commissie 
Economie, Energietransitie en Milieu (EEM). Met deze brief geven wij ook invulling aan afspraak 
nr. 91 op de afsprakenlijst van de commissie EEM. 
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3 Bestaand beleid c.q. kader 
 

Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 
voor ruim 200 bedrijven in Gelderland. Een deel van deze bedrijven zijn afvalbedrijven. Zo ook Vink 
in Barneveld. De VTH-taak wordt uitgevoerd door de Gelderse omgevingsdiensten, waarbij 
landelijke wet- en regelgeving en (provinciale) kaders uitgangspunt zijn. Zo wordt bij 
vergunningverlening voor een belangrijk deel uitgegaan van landelijk normering en voorschriften 
en is de handhaving gebaseerd op de Landelijke Handhavingsstrategie. 

 
Op afvalbedrijven is onder andere de volgende regelgeving van toepassing: 

• De Europese Richtlijn Afvalstoffen, vertaald in de Wet milieubeheer; 
• Het Landelijke afvalbeheerplan (LAP); 
• De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 
• Het gemeentelijk bestemmingsplan. 

 
Het VTH-beleid (PS 2016-538) waaronder de Beleidsregels gedogen Gelderland 2018 (PS 2018- 
252) zijn de kaders voor de uitvoering. 
Tot slot zijn er nog strafrechtelijke kaders. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de 
uitvoering daarvan.  

 
4 Argumenten/afwegingen/risico’s 
 

Resultaten controle bij Vink 
Op 20 september 2018 heeft de omgevingsdienst een controle uitgevoerd bij Vink om te beoordelen 
of het bedrijf de voorwaarden van de gedoogbeschikking (tijdelijke vergunning onder voorwaarden) 
naleeft. Bij deze controle zijn overtredingen van de gedoogbeschikking vastgesteld. De overtreding 
bestond eruit dat niet op alle opslaglocaties de kunstgrasmatten in compartimenten werden 
opgeslagen. Compartimentering houdt in dat de opslag van kunstgrasmatten in vakken plaatsvindt. 
De brandweer stelt eisen aan de lengte, diepte en hoogte van deze vakken. Elk vak wordt in de 
lengte gescheiden door gestapelde betonblokken. Verspreiding van een eventuele brand wordt 
hiermee beperkt tot één vak en daarmee wordt de milieuoverlast (rookwolken) naar de omgeving 
beperkt. 
Ook was er een gebouw geplaatst zonder vergunning. Vink heeft binnen één week de 
compartimentering alsnog aangebracht en het gebouw afgebroken. Door de overtredingen is de 
gedoogbeschikking van rechtswege vervallen. Wij beraden ons op te nemen vervolgstappen.  

 
Na de brand bij Tuf Recycling in Dongen op 11 oktober 2018 is er op 15 oktober 2018 een 
vervolgcontrole uitgevoerd door de toezichthouder van de omgevingsdienst samen met de 
brandweer. De conclusie is dat er geen gevaar is voor spontane ontbranding. Volgens de brandweer 
is bij Vink de brandveiligheidssituatie met de compartimentering in orde. Een eventuele brand is 
door de brandweer te beheersen. 
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Verder is er nog een aantal punten in onderzoek. De omgevingsdienst voert hiervoor binnenkort nog 
een vervolgcontrole uit.   

 
Brandveiligheid grasmatten 
De kans op spontane ontbranding van de kunstgrasmatten door bijvoorbeeld broei is minimaal. 
Kunstgrasmatten gaan pas branden als er veel hitte ontstaat. Hier is meer voor nodig dan een 
enkele lucifer of aansteker. Eenmaal in de brand zal de brand zichzelf onderhouden en ook 
uitbreiden. Inzet van de brandweer zal in eerste instantie gericht zijn op het voorkomen van 
uitbreiding van de brand om vervolgens het brandende materiaal te blussen.  
Bij bluswerkzaamheden op het terrein van Vink kan de brandweer altijd en in een zeer vroeg 
stadium rekenen op de inzet van materieel en middelen van Vink ter ondersteuning van de 
bluswerkzaamheden. Vink beschikt zelf over een bluswatervoorziening en de mogelijkheden om een 
brand eventueel af te dekken met zand.  

 
Informatie voor het aangekondigde debat  
In de informatiebijeenkomst op 10 oktober 2018 zijn het VTH-beleid en de Beleidsregels gedogen 
ambtelijk toegelicht. Daarna heeft een aantal fracties aangekondigd een debatverzoek in te dienen 
over deze onderwerpen. Graag lichten wij onderdelen van het VTH-beleid en de Beleidsregels 
gedogen nader toe, ter informatie voor het debat.  
 
Provinciaal VTH-beleid en de Landelijke Handhaving Strategie 
Op 6 juli 2016 hebben wij het VTH-beleid vastgesteld. De Landelijke Handhaving Strategie (LHS) is 
hier integraal onderdeel van. De landelijke LHS is ongewijzigd opgenomen in het VTH-beleid en 
wordt gebruikt wanneer een overtreding is geconstateerd. Op basis van de LHS wordt bepaald op 
welke manier we ervoor zorgen dat het bedrijf de overtreding beëindigt en zich aan de regels houdt. 
Dit varieert van een waarschuwingsbrief tot een (voornemen) last onder dwangsom of een last 
onder bestuursdwang. Ook is beschreven wanneer het Openbaar Ministerie wordt ingeschakeld.  
 
De toezichthouder maakt een afweging hoe zwaar een overtreding wordt ingeschaald. In de 
toelichting bij de LHS is informatie opgenomen over interpretatie van de begrippen in de LHS. In de 
praktische toepassing van de LHS wordt subjectiviteit verder teruggebracht door het uitvoeren van 
een collegiale toets op de brief die de toezichthouder maakt na een controle. Daarnaast worden 
periodiek aan de hand van casussen ervaringen tussen toezichthouders gedeeld.  Hiermee wordt 
subjectiviteit zoveel mogelijk geminimaliseerd.  

 
Advisering door omgevingsdienst aan Gedeputeerde Staten 
De uitvoering van de VTH-taken door de omgevingsdiensten is vergaand gemandateerd. De 
omgevingsdiensten handelen vrijwel alle besluiten in mandaat af. In slechts een beperkt aantal 
situaties nemen Gedeputeerde Staten het besluit. Dit zijn bijvoorbeeld beslissingen op bezwaar, 
handhavingsacties waarbij het primaire proces van een bedrijf wordt stilgelegd en gedogen in 
afwijking van de Beleidsregels gedogen. De omgevingsdienst adviseert Gedeputeerde Staten op basis 
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van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Tot nu toe hebben wij overeenkomstig deze adviezen 
besloten.  
 
Bij een controle bij een bedrijf is er een vergelijkbare manier van werken. Een toezichthouder van de 
omgevingsdienst maakt een inspectierapport met een advies over de te nemen vervolgstappen. Dit 
advies wordt besproken binnen de omgevingsdienst, onder andere door de juristen voor een toets 
aan de wet- en regelgeving en jurisprudentie. Bij de meeste controles wordt op basis van dit advies 
door de omgevingsdienst (directeur of manager) in mandaat het besluit genomen. Wanneer sprake 
is van ernstige overtredingen of een start van een handhavingstraject, wordt de gedeputeerde 
geïnformeerd over het advies van de omgevingsdienst. Daarna wordt er al dan niet een 
handhavingstraject gestart/vervolgd, bijna altijd door de omgevingsdienst onder mandaat.  
 
Toepassing van de Beleidsregels Gedogen in Gelderland 2018 
Wij hebben bij het vaststellen van de Beleidsregels gedogen het landelijke gedoogkader en de 
jurisprudentie gevolgd. Dit om er zeker van te zijn dat onze besluiten de toets bij de rechter 
doorstaan. Dit maakt onze bestuurlijke afwegingsruimte zeer beperkt. De meerwaarde van de 
beleidsregels is dat we de geldende regels bij elkaar hebben gezet en duidelijkheid geven voor de 
aanvrager én voor de omgeving over hoe wij de afweging over al dan niet gedogen maken.  
 
In de Beleidsregels gedogen is een aantal criteria opgenomen waaraan een gedoogverzoek getoetst 
wordt. Een bedrijf moet altijd een schriftelijk gedoogverzoek indienen. Dit verzoek toetsen wij aan 
de criteria in de beleidsregels. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er geen gevaar moet zijn voor 
het milieu (in brede zin) en de omgeving en dat er concreet zicht moet zijn op legalisatie. Dit houdt 
in dat er binnen een redelijke termijn een vergunning kan worden afgegeven voor de activiteiten. 
Een gedoogbeschikking wordt daarom ook voor een zo kort mogelijke termijn afgegeven. In de 
praktijk is dat maximaal zes maanden. Er is geen wettelijke maximale termijn voor gedoogsituaties.  
 
Om zicht op legalisatie te beoordelen, toetsen wij aan de hand van een aanvraag voor een  
omgevingsvergunning of de vergunning kan worden verleend. Een aanvraag moet zijn onderbouwd  
met onderzoeken van deskundigen waaruit moet blijken dat de activiteiten geen gevaar voor het 
milieu en de omgeving opleveren. Pas als dit goed is aangetoond, nemen wij de aanvraag in 
behandeling. Tegelijkertijd wordt getoetst of de activiteit past (of passend te maken is) binnen het 
bestemmingsplan. De aanvraag om een omgevingsvergunning is dan ook een goed middel om te 
beoordelen of er sprake is van concreet zicht op legalisatie en dat geen gevaar aanwezig is voor 
milieu en omgeving.  Ook het maatschappelijk belang wordt meegewogen in de belangenafweging. 
Dit betekent dat zowel de effecten op het milieu en de omgeving en het belang van het voortbestaan 
van het bedrijf worden afgewogen. Een mogelijk handhavingsverleden van het bedrijf speelt bij de 
afweging om te gedogen een zeer beperkte rol. Dit volgt uit de jurisprudentie. 
 
Er kunnen zich situaties voordoen waar de Beleidsregels gedogen niet in voorzien maar waar het 
toch wenselijk is om te gedogen. Gedeputeerde Staten hebben op basis van het bestuursrecht de 
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mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van het beleid. Dit is niet gemandateerd aan de 
omgevingsdiensten. De omgevingsdienst bereidt deze besluiten wel volledig voor, zowel de inhoud 
van de gedoogbeschikking als een advies.  Zoals hiervoor is vermeld, hebben wij tot nu toe 
overeenkomstig deze adviezen besloten. 
 
Rol van bewoners  
Een gedoogbeschikking wordt altijd toegestuurd aan het bedrijf en burgers en andere bedrijven in 
de omgeving van het bedrijf.  Zij kunnen bezwaar maken tegen de gedoogbeschikking. Als er sprake 
is van veel klachten wordt de omgeving actief betrokken, bijvoorbeeld via een omgevingsdialoog. 
Omwonenden worden geïnformeerd over een mogelijke gedoogsituatie en kunnen aandachtspunten 
meegeven. Het is niet zo dat wij een gedoogbeschikking op verzoek van omwonenden kunnen 
weigeren of intrekken. 
 
Samenvattend: Ieder gedoogverzoek dat wij ontvangen, wordt getoetst aan de criteria van de 
Beleidsregels gedogen. Als een gedoogverzoek voldoet aan de voorwaarden van de Beleidsregels 
gedogen is gedogen volgens de jurisprudentie de geëigende weg. Een gedoogbeschikking geeft ons 
de mogelijkheid om eisen te stellen aan de activiteiten gedurende de looptijd van de 
gedoogbeschikking.  

 
5 Financiële consequenties 
 

Nvt. 
 
6 Proces en evaluatie 
 

Nvt. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
M.M. Rajkowski-Vijfschagt 


