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Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
provincie Limburg

Handreiking Provinciale Staten 

Belangrijkste bevindingen

Externe evaluaties laten zien dat de 

inhoud over het algemeen goed is, 

maar er is wel nog verbetering 

mogelijk.

De provincie heeft beperkt tot geen 

bovenwettelijk beleid,

bijvoorbeeld voor

lucht, geluid en

geur.

Door een 

minimale uitvoering

van een landelijk project zijn 

vergunningen niet geactualiseerd op 

het gebied van Zeer Zorgwekkende 

Stoffen (ZZS).

Met de huidige toezichtslast

worden veel overtredingen niet 

geconstateerd.

In Limburg wordt weinig toezicht 

gehouden in vergelijking met 

andere provincies. 

Het toezicht is onvoldoende 

risicogericht: bedrijven met veel 

overtredingen worden niet meer

gecontroleerd dan bedrijven

met minder overtredingen.

Slechts zeer beperkt

deel (circa € 200.000 

van de € 13,5 miljoen)

aan vorderingen geïnd.

Vergunningverlening Toezicht Handhaving

Vastleggen van de
voorschriften voor
een bedrijf

Controleren of een
bedrijf aan de voor- 
schriften voldoet

Oplossen van over- 
tredingen en straffen
van overtreders

In de praktijk kan worden gesproken

over “high trust, no penalty”:

De strafrechtelijke handhaving is

niet op niveau.  Een belangrijke

  oorzaak: de provincie geeft geen

     prioriteit aan de inzet van BOA’s

      bij de RUD ZL.

Achtergrond

Hoofdpunten

VTH is een belangrijk instrument om de

negatieve effecten van bedrijven op 

de leefomgeving te beheersen.

Het onderzoek was specifiek gericht op 

de uitvoering van VTH in het kader van 

milieu (Wabo milieu) en externe 

veiligheid (Brzo).

Bij 212 bedrijven (waaronder de 

bedrijven op Chemelot) is de provincie 

Limburg in dat kader verantwoordelijk 

voor VTH. Bij deze bedrijven wordt 

gewerkt met gevaarlijke stoffen, of er

bestaat een verhoogde kans op

milieuverontreiniging.

De uitvoering van VTH toont kwetsbaarheden

die zijn gerelateerd aan de politiek/bestuurlijke 

keuze van de provincie voor een 

minimalistische benadering. 

In het beleid en de uitvoering wordt op 

verschillende onderdelen niet doorgepakt, 

wat ten koste gaat van effectiviteit en 

doelmatigheid.

De RUD Zuid-Limburg (RUD ZL) heeft als 

zelfstandige organisatie de uitvoering 

overwegend op orde, maar bij sommige 

processen is er nog wel verbetering wenselijk.

De informatievoorziening van Gedeputeerde 

Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) behoeft 

verbetering op het punt van integraliteit/totaal- 

overzicht. PS kunnen hun rol scherper invullen.

Chemelot

Totaal
212 bedrijven


