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1. Inleiding 

Op 1 april 2021 is het Fryslânbreed uitvoeringsprogramma 2021 (hierna Fbup21) vastgesteld door het 

AB van de FUMO. Het Fbup21 beschrijft wat de FUMO doet aan projectmatige uitvoering van de 

basistaken. Deze projectmatige uitvoering staat naast de reguliere werkzaamheden (reguliere 

controles en vraaggestuurde vergunningverlening). Het Fbup21 bevat zeven nieuwe projecten en 

negen lopende projecten vanuit 2020. In de halfjaarrapportage Fbup211 is gerapporteerd over de 

uitvoering in het eerste halfjaar. In dit jaarverslag zijn de projecten kort beschreven en geëvalueerd en 

zijn conclusies en aanbevelingen opgenomen. De samenvatting ‘Projectresultaten in Beeld’ 

(infographic) geeft een bondige indruk van de resultaten. In de bijlage is een begrippenlijst 

opgenomen. 

 

Wettelijk kader 

Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bekijkt de FUMO jaarlijks of de in het 

uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en welke bijdrage deze activiteiten 

hebben geleverd aan het bereiken van de gestelde doelen. Dit Jaarverslag Fbup21 vormt een 

essentieel onderdeel van de beleidscyclus. In dit Jaarverslag evalueert de FUMO in hoeverre het 

uitvoeringsprogramma in de vorm van het Fbup21 is uitgevoerd en of de gestelde doelen zijn behaald.  

 

Vaststelling 

Dit Jaarverslag Fbup21 wordt op 12 mei 2022 behandeld door het DB van de FUMO. Het jaarverslag 

wordt na vaststelling ter kennisname aangeboden aan het AB en gelijktijdig gedeeld met de colleges 

van B&W, GS en DB Wetterskip. De colleges van B&W, GS en DB Wetterskip kunnen deze 

rapportage desgewenst gebruiken voor het informeren van gemeenteraden, Provinciale Staten en AB 

Wetterskip.  

 

  

 
1 De Halfjaarrapportage Fbup21 is door het DB vastgesteld op 15 september 2021. 
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2. Uitgevoerde projecten 

Nieuwe projecten 2021 
1. Indirecte lozingen gevaarlijke stoffen. Onderzoeken van lozingen van afvalwater op het riool door 

afvalverwerkende inrichtingen op gevaarlijke stoffen. 

2. Informatieplicht energiebesparing inrichtingen. Uitvoeren van aspectcontroles energie bij 

basistaakinrichtingen en inzicht krijgen in de naleving van de informatieplicht energie. 

3. Actualisatie LAP3 vergunningen afvalbedrijven. Vergunningen afvalbedrijven doorlichten en 

vervolgens actualiseren (indien nodig). 

4. Vuurwerkopslagplaatsen- en verkooppunten. Controle op vuurwerkopslag- en verkoopbedrijven. 

5. Actualisatie vergunningen agrarische IPCC-bedrijven. Actualiseren oude vergunningen intensieve 

veehouderij. 

6. Toezicht diffuse emissies. Opsporen van diffuse emissies van vluchtige koolwaterstoffen bij 

reservoirs en opslagen. 

7. Geur in vergunning en Omgevingsplan. Opstellen van een draaiboek met aanzet hoe geur 

beoordeeld en vastgelegd kan worden in het Omgevingsplan onder de Omgevingswet. 

Vervolg projecten 2020 
8. Gaslekkage (bio)vergisters. Uitvoeren (her)controles van industriële vergisters op lekdichtheid. 

9. Toezicht op agrarische luchtwassers. Uitvoeren (her)controles bij alle agrarische luchtwassers. 

10. Keuring stookinstallaties en gasleidingen. Uitvoeren hercontroles en opstellen brief voor 

installatiebedrijven en gemeenten. 

11. Net-niet Brzo-inrichtingen. Afronden screening net-niet Brzo-bedrijven en waar nodig 

vergunningen actualiseren en intensiveren toezicht. 

12. LPG-tankstations. Uitvoeren (her)controles en intrekken vergunningen tankstations die gestopt 

zijn met verkoop van LPG. 

13. Energie bij provinciale inrichtingen. Bij resterende provinciale inrichtingen energiecontroles 

uitvoeren en waar nodig de energievoorschriften in vergunningen actualiseren. 
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3. Evaluatie 

Overzicht evaluatie projecten 

In onderstaande tabel is een indruk gegeven van de behaalde resultaten, zijn projectdoelen getoetst 

en is de status van het project weergegeven. Onder de tabel wordt één en ander toegelicht. 

 

Kleur Betekenis 

Groen Uit globale toetsing blijkt dat het doel gehaald is. Prestatiedoelen zijn getoetst op basis van het aantal 

‘eerste controles’ omdat het aantal hercontroles bij de start niet bekend is. In de kolom ‘Tijd’ is een 

lagere tijdsbesteding groen gekleurd als wel het doel van het project is gehaald en/of het project is 

afgerond. In de kolom Status betekent ‘groen’ dat het project is afgerond of dat het vervolg wordt 

meegenomen in de reguliere werkzaamheden. 

Oranje Er is sprake van substantiële afwijkingen. In de kolom Status betekent ‘oranje’ dat sprake is van 

doorloop naar 2022 (lokaal programma conform jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022).  

 

Project Doelen1 Tijd in uren 

(% planning) 

Aantal 

(realisatie/begroot) 

Status 

1. Indirecte lozingen Prestatie Naleving 393 (76%) 11/22 (controles)a Doorloop 2022 

2. Informatieplicht 

energiebesparing  

Prestatiea Naleving 1394 (119%) 40/60 (controles)a Afgerond 

3. Actualisatie afval- 

bedrijven LAP3 

Prestatie 993 (148%)b 50/50 (screening) 

7/7 (actualisaties) 

Afgerond 

4. Vuurwerkopslagplaatsen- 

en verkooppunten 

Prestatie Naleving 621 (69%) 54/54 (controles) Afgerond 

5. Vergunningen agrarische 

IPCC-bedrijven 

Prestatiea 46 (7%)a 3/20 (actualisaties)a Afgerond 

6. Toezicht diffuse emissies Prestatie Naleving 171 (86%) 10/20 (controles) Doorloop 2022 

7. Geur in vergunning en 

Omgevingsplan 

Prestatie 201 (100%) n.v.t. Afgerond 

Vervolg 2020 Doelen Tijd in uren 

(% planning) 

Aantal 

(begroot/realisatie) 

Status 

8. Gaslekkage (bio)vergisters Prestatie Milieu 355 (111%) 26/26 (controles) Doorloop 2022 

9. Agrarische luchtwassers Prestatiea Nalevingc 474 (75%) 14/27 (controles)a Doorloop 2022 

10. Keuring stookinstallaties  Prestatie Naleving 148 (165%) n.v.t. Afgerond 

11. Net-niet Brzo-inrichtingen Prestatiea 803 (80%) 2/6 (screeningen)c 

5/9 (vergunningen)c  

4/13 (controles)a 
1/1 (overdracht naar ODG) 

Werkafspraken afgerond  

Doorloop 2022 

12. LPG-tankstations Naleving 100 (112%) n.v.t. Afgerond 

13. Energie provinciale 

inrichtingen 

Prestatie 1174 (138%) 23/23 (actualisaties) Afgerond 

1 Kortheidshalve wordt voor de beschrijving van de doelen verwezen naar het Fryslânbreed uitvoeringsprogramma 2021 

Verklaring afwijking 
a Personele capaciteit                                         c Doorlooptijd langer dan verwacht 
b Benodigde tijd per screening te laag begroot 
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Evaluatie urenbesteding 

In onderstaande tabel is een overzicht van geplande en gerealiseerde uren opgenomen. 

 

 Uren Planning Uren Realisatie Percentage 

Totaal 7.290 7.367 101% 

 

In totaal is 101% van de uren gerealiseerd. Vergeleken met 2019 en 2020 (circa 60% en 86%) is dit 

een verbetering. Bij de vergelijking tussen geplande en gerealiseerde uren vallen wel een aantal 

dingen op. 

 

Onderbesteding  

Het project ‘5 Actualisatie vergunningen agrarische IPCC-bedrijven’ betreft het onderzoek naar en 

actualiseren van 20 vergunningen van intensieve veehouderijen van 10 jaar en ouder. Er is sprake 

van grote onderbesteding (7%), aangezien er slechts drie actualisaties van voorschriften voor 

agrarische IPPC-vergunningen zijn gedaan. Deze actualisaties zijn expliciet meegenomen in het kader 

van de lopende procedures / aanvragen voor verandering van de inrichtingen. De vergunningen voor 

deze inrichtingen bevatten naast voorschriften voor de aangevraagde activiteiten (verandering) ook de 

geactualiseerde voorschriften voor de inrichting. Bij de personele inzet is (ten koste van dit project) 

prioriteit gegeven aan het behandelen van binnenkomende aanvragen van agrarische bedrijven.  

Bij project ‘4 Vuurwerkopslagplaatsen- en verkooppunten’ – dat gaat over de controle op 

vuurwerkopslag- en verkoopbedrijven – is ook sprake van onderbesteding. Dit omdat ook in 2021 het 

merendeel van de winkels (tijdelijk of definitief) moest sluiten in verband met de coronamaatregelen 

(vuurwerkverbod). Het aantal te controleren opslagplaatsen en verkooppunten was daardoor lager. 

Bij project ‘9 Toezicht op agrarische luchtwassers’ zijn slechts 14 van de (geplande) 27 bedrijven 

bezocht. De oorzaak hiervan is dat andere niet-geplande werkzaamheden op agrarisch gebied (zoals 

handhavingsverzoeken, PAS-melders) veel tijd hebben gevergd binnen de FUMO. Hierdoor kon 

minder tijd besteed worden aan het project en zijn niet alle geplande controles uitgevoerd. 

 

Overbesteding  

Verder zijn er enkele projecten waar de werkzaamheden meer tijd hebben gekost. Dit heeft te maken 

met nieuwe aspecten of een duidelijke leercomponent in de werkzaamheden, denk aan benodigde tijd 

per controle: ‘3 Actualisatie LAP3 vergunningen afvalbedrijven’ en ’10 Keuring stookinstallaties en 

gasleidingen’. Bij het project ’13 Energie bij provinciale inrichtingen’ werd bij het deel vergunningen 

naar verhouding meer tijd besteed aan juridische toetsen (vanwege kennisopbouw en 

zienswijzeprocedures), de actualisaties zelf door een veelheid aan praktijksituaties (waardoor meer 

maatwerk nodig was) en aan het optimaliseren van het voorschriftenpakket. Ook was het aantal 

aanpassingen groter dan voorzien en moest er meer informatie worden verzameld bij de bedrijven om 

de vergunning te kunnen actualiseren. 

 

Evaluatie projectdoelstellingen 

Er zijn verschillende soorten doelen gesteld in het Fbup21. Prestatiedoelen zeggen iets over de 

geleverde prestaties (bijvoorbeeld aantal uitgevoerde controles). Nalevingsdoelen zeggen iets over 

het effect van taakuitvoering op een doelgroep (bijv. naleefgedrag). Het eenduidig toetsen van de 

projectdoelen, met name doelen over naleefgedrag en omgevingskwaliteit, is soms lastig, omdat het 

verband tussen taakuitvoering en de doelstellingen complex en veelzijdig is.  
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Prestatiedoelen  

Bij de start van een project is veelal uitgegaan van geschatte aantallen. Deze aantallen kunnen na 

inventarisatie hoger of juist lager uitvallen. Dit heeft onder andere te maken met de beschikbare 

datakwaliteit. Ook het aantal hercontroles is bij de start van een project niet bekend. Daarom zijn de 

prestatiedoelstellingen globaal getoetst op basis van het aantal uitgevoerde ‘eerste’ controles.  

 

Bij veel projecten is het eerste deel van het jaar besteed aan voorbereiding en het maken van 

standaarddocumenten en checklisten. De uitvoering van de controles is onder spanning komen te 

staan door de werkdruk (en capaciteit), waarbij in de praktijk de prioriteit is gegeven aan het uitvoeren 

van de reguliere milieucontroles. In de meeste gevallen zijn de prestatiedoelstellingen alsnog gehaald, 

maar schuiven de hercontroles in tijd door. Afronding van projecten is opgenomen het jaarprogramma 

VTH Fryslân basistaken 2022 (onder het lokale programma). 

 

Nalevings- en milieudoelen 

De formulering van deze doelen is niet altijd eenduidig toetsbaar, omdat doelen ook kwalitatief zijn 

geformuleerd. Zo is bij project ‘8 Vergisters’ het ‘voorkomen van geurklachten’ als milieudoel gesteld, 

echter de relatie tussen het voorkomen van lekkages en het aantal geurklachten is niet eenduidig. De 

FUMO gaat ervan uit dat minder lekkage van gassen leidt tot minder geurhinder, daarom is dit 

milieudoel beoordeeld als ‘groen’. Bij project ‘4 Toezicht agrarische luchtwassers’ is als naleefdoel 

gesteld dat 80% van de luchtwassers goed functioneert. In de praktijk blijkt dat de bewustwording en 

de bijbehorende gedragsverandering tijd kost (53% van de in 2021 gecontroleerde luchtwassers 

functioneert goed tegen 26% in 2020). Het gestelde naleefdoel kon daardoor dit jaar nog niet worden 

bereikt. Naleefdoelen ‘inzicht krijgen in’ zijn groen beoordeeld als in lijn met de oorspronkelijke 

bedoeling het gewenste inzicht is verkregen. 

 
Evaluatie uitgevoerde vergunningtrajecten en controles 

In onderstaande tabel is een indicatie gegeven van het aantal uitgevoerde projectmatig uitgevoerde 

vergunningtrajecten (screening, actualisatie) en (aspect)controles Fbup21.  

 

Project toezicht Fbup21 Vergunning 
werkzaamheden 

Controles Fbup21 
(excl. hercontroles) 

Indirecte lozingen  7 

Informatieplicht energiebesparing   40 

Actualisatie afvalbedrijven LAP3 50 screeningen 
7 actualisaties 

 

Vuurwerkopslagplaatsen- en 
verkooppunten 

 54 

Vergunningen agrarische IPCC-
bedrijven 

3 actualisaties  

Toezicht diffuse emissies  10 

Geur in vergunning en Omgevingsplan Niet van toepassing (informatiebijeenkomst en bouwsteen) 

Gaslekkage (bio)vergisters  7 

Agrarische luchtwassers  1 

Keuring stookinstallaties  Niet van toepassing (hercontroles/voorlichting) 

Net-niet Brzo-inrichtingen 2 screeningen 
5 vergunningen 

4 

LPG-tankstations  5 

Energie provinciale inrichtingen 23 15 

Totaal 90 143 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

• De realisering van de planning (101%) is sterk verbeterd ten opzichte van 2020 (86%); 

• Een branchegerichte aanpak stimuleert medewerkers om hun taak risico- en doelgericht te 

formuleren en op een slimme en efficiënte manier uit te voeren. Gerichte samenwerking, zowel 

intern als extern, levert nieuwe inzichten op voor uitvoering van de werkzaamheden; 

• De uitvoering van enkele projecten heeft vertraging opgelopen door gebrek aan personele 

capaciteit. Er zijn hierdoor spanningen ontstaan tussen het uitvoeren van de projecten en de 

reguliere werkzaamheden. In voorkomende situaties is prioriteit gegeven aan reguliere 

werkzaamheden (met wettelijke termijnen) ten koste van projecten; 

• Bij meerdere projecten is sprake van bijvangst, door het uitvoeren van een screening of 

actualisatie (van een vergunning). In dergelijke gevallen komen bij een bedrijf ook andere issues 

aan het licht die opgepakt worden (bijvoorbeeld verandering van locatie of aanvullende 

activiteiten). Dit draagt bij aan het algehele nalevingsniveau;  

• De werkwijze nodigt medewerkers uit om, naast het ‘gewone toezicht en vergunningverlening’, 

ook na te denken over de inzet van andere nalevingsinstrumenten, zoals communicatie en 

kennisoverdracht;  

• Het managen van projecten kan nog beter. De doorlooptijd van projecten is vaak langer dan 

vooraf ingeschat en soms is het lastig om het ‘einde’ te vinden. Nieuwe werkzaamheden kosten 

vaak meer tijd dan gedacht. Een goede afbakening is van belang, evenals expliciete keuzes over 

uitbreiding, vervolg of afschaling van projecten, tussentijdse monitoring en reële tussenevaluatie. 

 
Aanbevelingen 

• Risicogerichte aanpak blijkt van grote toegevoegde waarde, naast de uitvoering van reguliere 

controles volgens een vaste frequentie en een puur vraaggestuurde vergunningverlening. Onder 

de vlag van het jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 wordt hier invulling aangegeven; 

• Het is waardevol om projecten goed af te ronden en resultaten/bevindingen te verwerken in de 

reguliere werkzaamheden. Het jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 biedt de 

gelegenheid voor verschillende gestarte, niet-afgeronde projecten om deze af te ronden in 2022; 

• Het verbeteren van de datakwaliteit om beter datagedreven en informatiegestuurd te kunnen 

programmeren en uitvoeren. 

• Het volledig uitvoeren van de basistaken binnen de vastgestelde beleidscyclus, zodat beleid, 

programma, uitvoering, evaluatie en bijstelling beter bij elkaar komen. Met het Fbup is daar de 

afgelopen jaren een start gemaakt, het jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022 geeft daar 

nu verder invulling aan. 
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Bijlage – Begrippenlijst 

Begrip Uitleg 

AB Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO 
 

B&W (College van) burgemeester en wethouders 

Basistaken  Deze taken voert de FUMO uit voor alle individuele deelnemers. Basistaken zijn voor alle 
individuele deelnemers gelijk, want ze vloeien voort uit het Besluit omgevingsrecht. 

Bor Besluit omgevingsrecht. Op grond van artikel 7.3 dient jaarlijks een uitvoeringsprogramma 
opgesteld te worden.  

Brzo Besluit risico’s zware ongevallen 

Fbup Fryslân-breed uitvoeringsprogramma 

GS Gedeputeerde Staten 

IPPC De IPPC-richtlijn of richtlijn 1996/61/EC staat voor Integrated Pollution Prevention and 
Control, d.w.z. geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.  

LAP Landelijk Afvalbeheer Plan 
 

LEEF Registratiesysteem FUMO 
 

Net-niet Brzo In het project wordt een bedrijf als een net-niet Brzo-bedrijf aangemerkt bij een 
sommatiewaarde van ≥0,8 x de hoeveelheid stoffen waarbij een Brzo-plicht geldt.  

ODG Omgevingsdienst Groningen 
 

PAS Programma Aanpak Stikstof 
 

Portal (Document)uitwisselruimte voor de FUMO en de deelnemers 
 

VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
 

 

 


