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Geachte leden van de gemeenteraad,

ln onze vergadering van 16 april 2019 hebben wij het Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en

Handhaving Omgevingsrecht 2018 vastgesteld. ln overeenstemming met het gestelde in artikel

7.7, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht maken wij het jaarverslag, dat u bijgesloten aantreft,

hierbijaan u bekend.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben bericht.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ndaal,

De secretaris, De burge

M. Franken mr. J.M Niederer

Bijlagen:

1. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018

2. Besluit

Gemeente Roosendaal

Sladserf 1, postbus 5000

4700 KA Roosendaal

Telefoon 14 0165
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Gemeente

oosen daal

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

overwegende, dat de gemeente Roosendaal zich inzet voor een optimaal woon-, werk-, en

leefklimaat voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers op basis van landelijk, provinciaal of
gemeentelijk beleid;

dat vergunningverlening, toezicht en handhaving kerntaken van de overheid zijn;

dat het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven geen doelen op

zich zijn maar instrumenten om de met het beleid beoogde doelstellingen te kunnen realiseren;

gelet op het bepaalde in artikel 7.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht;

besluiten:

het Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018 vast te stellen.

Roosendaal, 16 april 2019.

De secretaris,

M Franken mr. J.M Niederer

Gemeente Roosendaal

Stadserf 1, postbus 5000

4700 KA Roosendaal

Telefoon 14 0165
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Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 16 april 2019. 
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1 Samenvatting 

 
In dit jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van het door het college uitgevoerde 

vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid. 

 

Dit heeft onder andere de volgende output opgeleverd: 

✓ Er zijn 363 omgevingsvergunningen verleend. 

✓ Het aantal toezichtdossiers (activiteit bouwen) is afgenomen. Op 31 december 2018 zijn er dit 

573, dit waren er op 31 december 2017 in totaal 666. 

✓ Op 682 omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) zijn controles uitgevoerd. 

✓ Er zijn 8 integrale acties gehouden. 

✓ In het kader van brandveiligheid zijn 95 panden gecontroleerd. 

✓ Er zijn 421 controles in het kader van repressief toezicht (Wabo-gerelateerd exclusief milieu) 

uitgevoerd. 

 

In het uitvoeringsprogramma is de beoogde outcome benoemd. Het betrof drie onderwerpen, 

waarvan hierna kort de resultaten worden beschreven. 

 

Minder meldingen/klachten van derde-belanghebbenden 

In 2018 zijn er 243 meldingen, Wabo gerelateerd, bij de gemeente binnengekomen. Vastgesteld 

mag worden, dat deze ambitie niet is gerealiseerd. Over 2017 zijn er 235 meldingen geregistreerd. 

 

Huisvesting (panden van kamerverhuur/huisvesting arbeidsmigranten) die voldoet aan de 

normen zoals deze zijn gesteld bij of krachtens de Wabo, Wro en/of Ww, zodat er sprake is 

van een veilige en gezonde leefsituatie 

In 2018 zijn 136 adressen gecontroleerd. Bij 62,5% daarvan is bij het uitvoeren van de eerste 

controle geen overtreding geconstateerd. Van de 51 adressen waar sprake was van een 

overtreding, voldoet (op peildatum 31 december 2018) 41,1% daarvan inmiddels aan de gestelde 

normen. Voor de resterende adressen loopt er een handhavingsprocedure om het (gebruik van 

het) pand op het wettelijk vereiste niveau te krijgen. 

 

Minder overlast voor de omgeving (bij panden van kamerverhuur/huisvesting 

arbeidsmigranten) 

In Roosendaal zijn in 2018 59 meldingen over (ervaren) overlast als gevolg van arbeidsmigratie 

gedaan. Het gaat hierbij om overlast door huisvesting, overlast in de directe omgeving van die 

huisvesting alsmede de met de komst van arbeidsmigranten verband houdende voorzieningen. Er 

is sprake van een afname van 136 naar 59 meldingen. 
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2 Inleiding 

 

De gemeente Roosendaal zet zich in voor een optimaal woon-, werk- en leefklimaat voor haar 

inwoners, ondernemers en bezoekers op basis van landelijk, provinciaal of gemeentelijk beleid. 

Om beleid te verwezenlijken staat ons een aantal middelen ter beschikking, zoals 

vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit zijn kerntaken van de overheid. Onze gemeente 

spreekt haar inwoners, ondernemers en bezoekers aan op het nakomen van afspraken die zijn 

vastgelegd in wet- en regelgeving. Echter, het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht 

en het handhaven zijn geen doelen op zich. Door middel van deze instrumenten wil de gemeente 

waarborgen dat de met het beleid beoogde doelstellingen gerealiseerd worden. 

 

Elk jaar stelde het college een integraal Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht op. 

Voor 2018 is dit uitvoeringsprogramma uitgebreid met de componenten vergunningverlening en 

toezicht. Dit vloeit voort uit de wettelijke voorschriften van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Over de uitvoering van het 

uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks verantwoording afgelegd. De verantwoording over de 

voorgenomen activiteiten in 2018 zijn verwoord in dit Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving Omgevingsrecht 2018. 

 

2.1 Rechtshandhaving volgens de Wabo 

De Wabo kent een afzonderlijk hoofdstuk met bepalingen over de rechtshandhaving. Het 

bijzondere is dat die bepalingen ook van toepassing kunnen worden verklaard in andere wetten. Dit 

heeft tot gevolg dat er één wettelijk systeem bestaat voor de bestuursrechtelijke handhaving van 

zowel de omgevingsvergunning als voor andere omgevingswetten. In de Wabo is bepaald dat het 

bevoegd gezag ervoor moet zorgen dat de rechtshandhaving adequaat wordt georganiseerd en 

uitgevoerd. Ook moeten alle overheden die bij de rechtshandhaving betrokken zijn, hun 

werkzaamheden op elkaar afstemmen. Voorkomen moet worden dat burgers en bedrijven onnodig 

door handhavingsacties worden belast. Dit betekent concreet dat de rechtshandhaving zo 

professioneel en integraal mogelijk moet worden georganiseerd en dat het toezicht door alle 

relevante toezichthouders op elkaar wordt afgestemd. 

 

2.2 Integraal Veiligheidsplan 

De gemeenteraad heeft op 10 december 2014 het IVP vastgesteld. Het IVP en het daarop 

gebaseerde AIV (vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2017) past in het streven om 

betrokkenen inzicht te geven in de uitvoering van de integrale aanpak van veiligheid in 

Roosendaal. Voor 2018 gaf het actieplan de concrete inzet aan en bood het een actueel overzicht 

van de beoogde activiteiten. De gemeente wil breed inzetten en niet alleen overlast en criminaliteit 

aanpakken, maar ook de veiligheidsbeleving beïnvloeden. Een verbetering van het 

veiligheidsgevoel bij onze burgers is nodig. Hierbij wordt vooral op versterking van de integrale 

aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid ingezet. 

 

2.3 Handhavingsbeleid 

In 2004 is in Roosendaal gestart met de professionalisering van de handhaving. Op 1 mei 2012 

heeft het college van burgemeester en wethouders het Beleidsplan Handhaving Roosendaal 2012 

“Een veilige en gezonde leefomgeving” vastgesteld. Het doel van dat beleid is het verbeteren van 

de integraliteit en onderlinge afstemming van de handhaving door middel van programmatisch 

handhaven. Dit beleidsplan is de basis geweest voor het uitvoeringsprogramma waarover dit 

jaarverslag is opgesteld. 

 



Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018 

 

  5/27 
 

Handhaving in Roosendaal is een instrument om bij te dragen aan een veilige, leefbare, schone en 

toegankelijke gemeente (stad, dorpen en buitengebied). Het streven is, dat mensen, bedrijven en 

instellingen Roosendaal ervaren als een gemeente waar een goed woon-, werk- en 

uitgaansklimaat heerst. Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit zijn daarbij 

belangrijk. In het beleid zijn de visie en de ambitie van het college als volgt verwoord: 

 

Roosendaalse visie op handhaving: 

* Naleving van normen staat centraal. 

 * Burgers en bedrijven dragen eigen verantwoordelijkheid. 

 * De inzet van handhaving richt zich op verbetering van naleefgedrag. 

 * Preventieve handhaving heeft de voorkeur boven repressieve handhaving. 

Ambities: 

 * Gericht en stapsgewijs toewerken naar betere naleving van regels. 

 * Terugdringen van het aantal meldingen c.q. klachten. 

 * Verder professionaliseren en versterken programmatisch handhaven. 

 

Het is qua capaciteit niet mogelijk dat de gemeente overal en altijd op de naleving van regels 

toeziet. De gemeente maakt daarom keuzes waar en wanneer zij haar handhavingsinspanning 

inzet. Roosendaal doet dat op basis van een analyse van risico’s. Veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s wegen daarbij zwaar. Het zwaartepunt van de inzet ligt bij de handhaving van 

de prioritaire onderwerpen die uit risicoanalyse naar voren komen. Hoogste prioriteit is toegekend 

aan de volgende producten: 

 

Product: Specificatie: 

Bouwfase 

Bestaande bouwwerken 

Bouwwerken: 

• Grotere publiek aantrekkende gebouwen 

• Gebouwen met combinatie van functies (bijvoorbeeld: parkeren, winkels en wonen) 

• Zeer grootschalige bedrijfsgebouwen met zware brandveiligheidsmaatregelen en/of zware 

milieucategorie 

• Nieuwbouw seriematige woningbouw en woongebouwen 

• Grootschalige verbouw en nieuwbouw kantoorgebouwen 

• Nieuwbouw grootschalige industriegebouwen (> 1.000 m²) 

• Grootschalige verbouw en nieuwbouw winkels 

• Ondergeschikte verbouw publieksgebouwen 

• Schoolgebouwen, kinderdagverblijven en dergelijke 

Sloopfase  

Brandveiligheid  

Oprichting milieu-inrichting 

Gebruiksfase milieu-inrichting 

Inrichtingen: 

• Brzo-inrichtingen 

• Milieucategorie 4 

• IPPC-inrichtingen 

• Verkoop/opslag van vuurwerk 

Bodemkwaliteit  

 

Daarnaast wordt rekening gehouden met landelijke en regionale prioriteiten en het speerpunt 

Kamerverhuur en Huisvesting Arbeidsmigranten. 

 

2.4 Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid 

De zes gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert hebben 

op een aantal gebieden de samenwerking gezocht. Er hebben zes verkenningen plaatsgevonden 

op de thema’s Financiën, P&O, Juridische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, VTH-taken en 

Openbare Ruimte. Ook is gekeken naar de regionale sturing op het sociaal domein en de 
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verbonden partijen. Uit alle verkenningen bleek dat er veel kansen liggen om dingen samen te 

doen. Omdat de gemeenten samenwerken als een netwerk wordt niet gedacht aan juridische 

constructies of convenanten, maar gaan de gemeenten samen aan de slag en trekken ze samen 

op waar dat zinvol, effectief en efficiënt is. 

 

Ook bij het opstellen van het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH-beleid) is in 

De6-verband samengewerkt. Dit heeft onder meer geresulteerd in een gezamenlijke 

prioriteringsmethodiek en een modeltekst voor het beleid, met ruimte voor couleur locale. Op basis 

hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 30 januari 2018 

het Roosendaalse VTH-beleid vastgesteld. 

 

Het beleidsplan heeft betrekking op vergunningverlening, toezicht en handhaving van wet- en 

regelgeving met betrekking tot de bebouwde en onbebouwde leefomgeving. Het algemene doel is 

om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en daar waar mogelijk te verbeteren. 

 

Wettelijke regels, normen en vergunningvoorschriften zijn er onder andere op gericht om 

bescherming te bieden tegen gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s. Vanwege dit groot 

maatschappelijk belang is het noodzakelijk dat deze regels worden nageleefd. Het is een taak van 

de overheid om de naleving te bevorderen en hierop toe te zien. Ter bescherming en bevordering 

van de kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde leefomgeving beschikt de gemeente over 

wettelijke instrumenten. 

 

Het is een gemeentelijke taak en bevoegdheid om vergunningen te verlenen op verschillende 

taakvelden en hierin voorschriften op te nemen ter bescherming van veiligheid, milieu en/of 

leefbaarheid. Gemeenten zien toe op naleving van deze voorschriften en geldende wet- en 

regelgeving en hebben de bevoegdheid om zo nodig handhavend op te treden. Hiervoor worden 

strategieën vastgesteld en beschikken gemeenten over wettelijke bevoegdheden. Ook wordt 

voorlichting gegeven over welke regels er zijn, de reden voor de regels en het houden van 

controles. 

 

De inzet van dit instrumentarium betekent niet dat elk risico kan worden uitgesloten en elke 

overtreding voorkomen kan worden. De omvang van de taak bij vergunningverlening en 

handhaving in combinatie met de schaarse middelen (personele capaciteit en financiën) maakt het 

noodzakelijk om keuzes te maken. De beschikbare capaciteit moet zo verstandig mogelijk worden 

ingezet. Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester moet een 

belangenafweging maken om al dan niet een vergunning te verlenen, toe te zien op de naleving en 

handhavend op te treden. Op grond van de artikelen 7.2 en 7.3 van het Bor moet deze, voor wat 

betreft de VTH-taken, gemotiveerd worden beschreven. In het VTH-beleid zijn in hoofdstuk 6, per 

gemeente, ook specifieke doelen beschreven. Deze doelen worden in dit jaarverslag behandeld in 

hoofdstuk 7. 

 

2.5 Interbestuurlijk toezicht 

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (IBT): toezicht houden op de 

uitvoering van wettelijke taken door onder andere gemeenten. In het omgevingsrecht zijn regels 

opgenomen waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens 

en natuur te beschermen. De provincie beoordeelt of gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken 

zó hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden. De provincie legt de nadruk op 

de vakgebieden Ruimtelijke Ordening (RO), Bouw- en Woningtoezicht (BWT) en Milieu. 

 

Op basis van de meest recente beoordelingscyclus van de provincie in diens hoedanigheid als 

toezichthouder zijn de De6 gemeenten op in totaal 18 aspecten beoordeeld. Het gaat dan om de 
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actualiteit van documenten en beleid, de tijdigheid waarop zaken worden aangeleverd, de inhoud 

waaraan documenten moeten voldoen alsmede de borging van de continuïteit. De provincie heeft 

al deze onderdelen per gemeente getoetst en gescoord. Te behalen scoren zijn: 

• Voldoet; 

• Voldoet gedeeltelijk; 

• Voldoet niet. 

 

Op basis van een analyse van de rapportages van de zes individuele gemeenten ontstaat het 

volgende beeld: 

 

 

Uit het IBT-rapport, toegezonden bij brief van 8 november 2018, met betrekking tot Roosendaal is 

te concluderen dat Roosendaal nagenoeg geheel voldoet aan de gestelde normen. Slechts op één 

onderdeel krijgen wij het predicaat: “voldoet gedeeltelijk”. De provincie is het volgende van mening: 

Gemeente dient in haar Handhavingsbeleid inzicht te geven in de frequentie waarmee 

routinematige controle bezoeken worden afgelegd. Dit geldt voor de controle bezoeken die door de 

gemeente worden uitgevoerd als controle bezoeken die door de Omgevingsdienst (namens de 

gemeente) worden uitgevoerd. Gemeente heeft voor de frequentie een eigen beleidsvrijheid, 

behoudens bij IPPC-installatie met een beperkt- of een groot milieurisico. Hierbij dient zij te 

voldoen aan hetgeen is opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële richtlijn 

Omgevingsrecht (Mor). De frequentie waarmee routinematige controle bezoeken worden 

uitgevoerd dienen dan ook vermeld te worden in uw eigen uitvoeringsprogramma als ook in het 

uitvoeringsprogramma OMWB 2019. 

 

Deze opmerking zullen wij verwerken bij de eerstvolgende actualisatie van ons beleidsplan. 

Bovendien hebben wij deze ook verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2019. 

Voldoet Voldoet gedeeltelijk Voldoet niet Score in %

Etten-Leur 17 1 0 97,22

Halderberge 14 1 3 80,56

Moerdijk 18 0 0 100

Roosendaal 17 1 0 97,22

Rucphen 17 1 0 97,22

Zundert 16 1 1 91,67
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3 Planning 2018 

 

In het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018 zijn 

diverse activiteiten benoemd en is de beoogde output vermeld. In onderstaande tabellen zijn deze 

opgenomen. 

 

Benoemde activiteiten 

Uitvoeren van aangekondigde en onaangekondigde (integrale) controles van adressen waarbij sprake is van huisvesting van arbeidsmigranten en/of 

kamerverhuur. 

Inzet op meldingen door burgers/ondernemers of rapportages van ketenpartners dan wel eigen bevindingen. Dit kan leiden tot bestuursrechtelijke 

besluitvorming om te komen tot gedoogbeschikkingen, bouwkundige aanpassing dan wel sluiting van panden waarvan vast is komen te staan dat daar 

sprake is van overtreding van de eisen die gesteld zijn bij of krachtens de Wabo, Ww en/of Wro 

Deelname aan het project “Handhaving Huisvesting Arbeidsmigranten Regio West-Brabant”. 

Uitvoeren van aangekondigd en onaangekondigd toezicht op verleende omgevingsvergunningen. 

Uitvoeren van aangekondigd en onaangekondigd toezicht op ingediende meldingen. 

Uitvoeren van aangekondigde en onaangekondigde controles bij Wm-inrichtingen. 

Uitvoeren van integrale acties. 

Uitvoeren van aangekondigde en onaangekondigde controles – gericht op brandveilig gebruik – in gebouwen met een bijeenkomstfunctie (zoals horeca, 

kinderopvang), onderwijsfunctie, winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, sportfunctie en logiesfunctie. 

Uitvoeren van aangekondigde en onaangekondigde (integrale) controles van panden / percelen. 

Uitvoeren van toezicht en controle op: 

a. activiteiten als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit; 

b. opslag en verkoop van consumentenvuurwerk; 

c. lozingen vanuit inrichtingen (zgn. indirecte lozingen); 

d. asbestmeldingen. 

Inzet op meldingen, klachten (door burgers/bedrijven) of rapportages vanuit ketenpartners dan wel eigen bevindingen. Dit kan leiden tot het toepassen 

van bestuursrechtelijke dwangmiddelen. 

Intrekken van omgevingsvergunningen waarvan geen gebruik gemaakt wordt c.q. waarbij niet binnen de daarvoor gestelde termijn is gestart met de 

uitvoering van de betreffende activiteit. 

Vertegenwoordiging van de gemeente in het kader van gerechtelijke procedures (bezwaar en beroep). 

 

Beoogde output 

Er worden in totaal 120 adressen (kamerverhuur/huisvesting arbeidsmigranten) gecontroleerd. 

Er worden 1.000 controles op omgevingsvergunningen (activiteiten bouwen, slopen, uitwegen en kappen van bomen) uitgevoerd. 

90 Wm-inrichtingen worden gecontroleerd. Waaronder minimaal 30 veehouderijen (zgn. integrale milieucontrole). 

Er worden steekproefsgewijs in totaal 70 horeca-inrichtingen globaal gecontroleerd op brandveilig gebruik. 

Er zijn minstens 40 gebouwen met een bijeenkomstfunctie gecontroleerd op brandveilig gebruik. 

De in Roosendaal gevestigde verkooppunten van consumentenvuurwerk worden gecontroleerd 

(er zijn momenteel 4 inrichtingen waar verkoop van vuurwerk mag plaatsvinden). 

Er zijn 8 integrale acties uitgevoerd. 
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4 Realisatie 2018 

4.1 Vergunningverlening 

In wet- en regelgeving is bepaald voor welke activiteiten inwoners en bedrijven een vergunning 

moeten aanvragen om die activiteiten te mogen uitvoeren of ondernemen. De belangrijkste wet 

betreft Wabo. Gerelateerd daaraan het Bor als algemene maatregel van bestuur en de Mor als 

ministeriële regeling. Iedere binnengekomen vergunningaanvraag dan wel conceptaanvraag wordt 

beoordeeld en getoetst. 

 

Aanvragen Omgevingsvergunning Sloopmelding Vooroverleg 

2018: 2018: 2018: 

Ontvangen 474 267 125 

Verleend 363 234 76 

Geweigerd 10 27 30 

(Bron: SBA) 

 

4.2 Toezicht op verleende omgevingsvergunningen 

Per 1 januari 2018 waren er 681 verleende omgevingsvergunningen die uitgevoerd werden c.q. 

waarvan nog met de uitvoering gestart moest worden. Op 31 december 2018 ligt dat totaal op 579 

omgevingsvergunningen. 

 

Soort activiteit1 

Aantal dossiers op 

1 januari 2014 1 januari 2015 1 januari 2016 1 januari 2017 1 januari 2018 31 december 2018 

Bouwen bouwcategorie 1 82 85 46 105 152 91 

Bouwen bouwcategorie 2 131 151 191 130 182 175 

Bouwen bouwcategorie 3 133 138 143 176 208 200 

Bouwen bouwcategorie 4 69 66 90 82 95 90 

Bouwen bouwcategorie 5 44 38 25 27 29 17 

Maken/veranderen uitweg 13 12 9 9 9 1 

Monument 9 7 6 6 6 5 

Totaal 481 497 510 535 681 579 

(Bron: SBA)       

 

In onderstaande tabel is weergegeven het aantal uitgevoerde controles en het aantal dossiers 

waarop die controles betrekking hebben gehad. 

 

Soort bouwwerk / activiteit 

Aantal controles Aantal dossiers 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Bouwen Bouwcategorie 1 292 309 269 611 132 138 135 217 

Bouwen Bouwcategorie 2 241 333 283 409 105 137 119 187 

Bouwen Bouwcategorie 3 294 269 252 369 122 107 109 182 

Bouwen Bouwcategorie 4 158 149 133 185 67 61 56 72 

Bouwen Bouwcategorie 5 51 55 41 77 25 19 18 24 

Subtotaal bouwen 1.036 1.115 978 1.651 451 462 437 682 

Aanlegfase 0 1 0 0 0 1 0 0 

Maken/veranderen uitweg 5 1 0 9 3 1 0 8 

Monument 4 10 5 9 2 6 3 4 

Sloopfase 293 356 166 115 253 280 149 107 

Subtotaal overige activiteiten 302 368 171 133 258 288 152 119 

Totaal 1.338 1.483 1.149 1.784 709 750 589 801 

(Bron: SBA) 

                                                      
1 De nadere verklaring van de bouwcategorieën is als bijlage 1 bijgevoegd. 
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Onderstaande grafiek geeft de verdeling aan van de voornoemde 579 dossiers per wijk/dorp. 

 

 
(Bron: SBA) 

4.3 Intrekken vergunningen 

Er zijn 40 omgevingsvergunningen ingetrokken waarvan geen gebruik is gemaakt. 

 

Soort bouwwerk / activiteit aantal 2013 aantal 2014 aantal 2015 aantal 2016 aantal 2017 aantal 2018 

Bouwen Bouwcategorie 1 0 4 0 2 2 8 

Bouwen Bouwcategorie 2 2 3 3 1 1 12 

Bouwen Bouwcategorie 3 0 3 4 0 1 9 

Bouwen Bouwcategorie 4 2 3 5 2 1 4 

Bouwen Bouwcategorie 5 0 0 0 0 0 5 

Sloopfase 0 0 1 0 1 1 

Maken of veranderen van een uitweg 0 0 1 0 0 1 

Totaal 4 13 14 5 6 40 

(Bron: SBA)       

 

4.4 Integrale acties 

Er zijn in 2018 acht integrale acties gehouden. Deze worden hierna kort beschreven. Naar 

aanleiding van deze integrale acties zijn handhavingszaken gestart om naleving van wet- en 

regelgeving af te dwingen. 

 

Actie: ‘Ondermijning in het Buitengebied’ 

Twee percelen gecontroleerd in het buitengebied samen met de politie en de OMWB. 

Actie: ‘Drugslaboratorium’ 

Integrale controle met de politie bij een bedrijfspand op industrieterrein Borchwerf. Het vermoeden bestond 

dat hier een drugslaboratorium zou zijn gevestigd. 

Actie: ‘De week van de Autoverhuurbedrijven’ 

Twee controles uitgevoerd bij autoverhuurbedrijven samen met de politie en de belastingdienst. 
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Actie: ‘Actieweek agrarisch buitengebied’ 

Twee percelen gecontroleerd in het buitengebied samen met de politie en de OMWB. 

Actie: ‘Schuurakker’ 

Controle van het openbaar gebied en bedrijven gevestigd aan de Schuurakker. Uitvoering door de gemeente 

en de politie. 

Actie: ‘Shishalounge’ 

Samen met de politie een integrale controle uitgevoerd bij een shishalounge. 

Actie: ‘Integrale controles op industrieterrein Majoppeveld’ 

Vijftien bedrijven gecontroleerd samen met de politie, de douane, de belastingdienst, Enexis en de OMWB. 

Actie: ‘Veegweek Intensivering Zuid’ 

Vier percelen gecontroleerd samen met de politie, de OMWB en de belastingdienst. Bij een perceel werden 

naar aanleiding van een signaal van gemeentelijke toezichthouders twee ondergrondse kelders aangetroffen 

die men doende was in te richten voor de kweek van hennep. 

4.5 Controles van bouwwerken en percelen 

Op basis van meldingen, verzoeken tot handhaving dan wel eigen constateringen zijn controles 

uitgevoerd om na te gaan of er sprake was van strijdigheden met geldende wet- en regelgeving. In 

onderstaande tabel zijn de betreffende aantallen per onderwerp opgenomen. 

 

Onderwerp Aantal controles Aantal dossiers 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Bestaande bouw  

(strijdig gebruik, bouwkundig, 

brandveiligheid, overlast etc.) 

327 375 484 294 152 220 281 130 

Bouwen 

(zonder of in afwijking vergunning) 

148 72 82 91 82 37 42 52 

Kappen van bomen (of) Maken of 

veranderen van een uitweg 

(zonder of in afwijking vergunning) 

1 5 13 9 1 4 5 4 

Veranderen van een monument 

(zonder of in afwijking vergunning) 

1 6 14 23 1 2 5 14 

Slopen 

(zonder of in afwijking vergunning/melding) 

22 27 9 4 10 12 3 3 

Aanleggen 

(zonder of in afwijking vergunning) 

3 0 0 0 1 0 0 0 

Totaal 502 485 602 421 247 275 336 203 

(Bron: SBA)         

 

4.6 Kamerverhuur en Huisvesting Arbeidsmigranten 

Door de gemeente, in sommige gevallen samen met politie en/of brandweer, werden 136 adressen 

gecontroleerd. Tijdens deze controles stonden de kwaliteit en de brandveiligheid van de 

huisvesting centraal. In onderstaande tabel is het aantal uitgevoerde controles opgenomen en het 

aantal adressen waarop die controles betrekking hadden. 

 

Kamerverhuur 

Huisvesting arbeidsmigranten 

Aantal controles Aantal gecontroleerde adressen 

2015: 2016: 2017: 2018: 2015: 2016: 2017: 2018: 
 

258 256 224 296 164 149 129 136 

(Bron: SBA)         

 

Op 31 december 2018 zijn 358 adressen geregistreerd waarvan bekend is of waarvan een groot 

vermoeden bestaat dat daarin sprake is van kamerverhuur dan wel huisvesting van 

arbeidsmigranten. 
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Onderstaande grafiek geeft de verdeling aan van deze adressen per wijk/dorp. 

 

 
(Bron: SBA) 

 

4.7 Meldingen (klachten) 

In onderstaande tabel is het aantal (Wabo gerelateerde) meldingen (klachten) opgenomen dat 

telefonisch of schriftelijk is binnengekomen bij de gemeente Roosendaal. 

 

Onderwerp Aantal meldingen 

2014 2015 2016 2017 2018 

Bestaande bouw  86 67 60 54 87 

Bouwen 25 18 9 16 41 

Kamerverhuur / (Huisvesting) arbeidsmigranten 12 19 17 136 59 

Kappen van bomen (of) Maken of veranderen van een uitweg 3 1 3 3 9 

Milieuactiviteiten 63 21 22 25 44 

Slopen 5 6 7 1 3 

Totaal 194 132 118 235 243 

(Bronnen: SBA + Zaaksysteem)      

 

4.8 Brandveiligheid 

In 2018 zijn brandveiligheidsbezoeken gebracht aan zorginstellingen, kinderdagverblijven, 

supermarken, onderwijsinstellingen en horeca inrichtingen in Roosendaal. In totaal zijn 95 panden 

gecontroleerd. Deze bezoeken waren deels gericht op naleving van brandveiligheidsvoorschriften 

en deels op het bevorderen van het brandveiligheidsbewustzijn, het helpen naleven van regels en 

het bieden van een handelingsperspectief voor risicogerichte brandveiligheid. 

 

Een brandmeldinstallatie (BMI) meldt zo snel mogelijk waar er in een gebouw brand is. Het stuurt 

andere brandbeveiligingsinstallaties aan. Hoe sneller een brand bekend is, hoe meer tijd er is om 

iedereen in veiligheid te brengen en brandschade te beperken. Het is daarom van belang dat de 
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brandmeldinstallatie betrouwbaar is. Door gemeente en brandweer tezamen wordt bezien of 

voldoende gedocumenteerd is wat het doel van de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarm-

installatie is en welke uitgangspunten (vastgelegd in een uitgangspuntendocument (UPD) of een 

Programma van Eisen (PvE)) voor de brandbeveiliging gelden. In onderstaande tabel zijn de 

resultaten van toetsing vermeld: 

 

Status toetsen PvE 

Aantal 

(per 31-12- 2017) 

Aantal 

(per 31-12-2018) 

Nog in behandeling 1 1 

Niet in behandeling genomen 1 0 

Informatie verstrekt 0 1 

PvE akkoord 39 36 

PvE niet akkoord 4 5 

 

4.9 Activiteit milieu 

Nagenoeg alle gemeentelijke taken op het gebied van milieu zijn uitbesteed aan de OMWB. Het 

gaat dan om advisering over en uitvoering van taken zoals vergunningverlening, toezicht en 

handhaving. Kortheidshalve wordt verwezen naar de door de OMWB aangeleverde eindrapportage 

“Termijnrapportage Roosendaal 2018”. Deze is als bijlage 3 bijgevoegd. 
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5 Organisatie en middelen 

 

5.1 Inleiding 

Voor het uitvoeren van strategieën en het bereiken van doelen, zijn personele capaciteit en 

financiële middelen nodig. Die capaciteit en middelen zijn geborgd in de begroting. In dit hoofdstuk 

wordt hierop ingegaan. 

 

5.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Op grond van verschillende regelgeving zijn de burgemeester en het college van burgemeester en 

wethouders de bevoegde bestuursorganen. 

Binnen het college van burgemeester en wethouders valt toezicht en handhaving binnen de 

portefeuille van de burgemeester die ook bestuurlijk verantwoordelijk is voor het gevoerde 

handhavingsbeleid. De gehele kolom van handhaving kent verschillende stappen. Voor een 

adequate uitvoering van de handhaving is het van belang dat de taken op het juiste moment 

worden uitgevoerd en dat het bestuur op het juiste moment wordt betrokken. In beginsel liggen alle 

handhavende taken bij team Veiligheid, Toezicht & Handhaving. Om het bestuur niet te veel te 

belasten met de uitvoering van de handhaving zijn in beginsel alle besluiten die betrekking hebben 

op handhaving gemandateerd binnen team Veiligheid, Toezicht & Handhaving. Besluitvorming met 

betrekking tot het opleggen van een sanctie bij politiek of bestuurlijk gevoelige zaken is aan het 

college voorbehouden. 

Binnen het college van burgemeester en wethouders valt vergunningen binnen de portefeuille van 

een wethouder die ook bestuurlijk verantwoordelijk is voor het gevoerde vergunningenbeleid. De 

gehele kolom van vergunningverlening kent verschillende stappen. Voor een adequate uitvoering 

van vergunningverlening is het van belang dat de taken op het juiste moment worden uitgevoerd 

en dat het bestuur op het juiste moment wordt betrokken. In beginsel liggen alle 

vergunningverlenende taken bij de groepen Wabo en de groep APV RO. Om het bestuur niet te 

veel te belasten met de uitvoering van de vergunningverlening zijn in beginsel alle besluiten die 

betrekking hebben op (Wabo) vergunningverlening gemandateerd binnen de groep Wabo. 

Besluitvorming met betrekking tot het verlenen van een vergunning bij politiek of bestuurlijk 

gevoelige zaken is aan het college voorbehouden. 

 

De gemeente Roosendaal vindt het belangrijk dat ook inwoners en ondernemers zelf hun 

verantwoordelijkheden nemen. De gemeente heeft in 2011, met het Integraal Veiligheidsplan 2012-

2014: “Veiligheid, uw en onze zorg!”, de tendens in gang gezet dat ook de samenleving 

verantwoordelijkheid draagt in plaats van dat alleen maar teruggevallen wordt op de overheid. De 

gemeente rekent erop dat inwoners regels naleven en elkaar erop aanspreken wanneer dit niet 

gebeurt. De gemeente houdt toezicht en handhaaft waar nodig. 

 

5.3 Personele capaciteit 

Vergunningverlening en toezicht en handhaving zijn organisatorisch gescheiden. De 

vergunningverlenende taken zijn allemaal gebundeld binnen de groep Wabo en de groep APV RO. 

De handhavende taken die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn allemaal gebundeld 

binnen team Veiligheid, Toezicht & Handhaving. 

 

Voor vergunningverlening (Wabo gerelateerd) was de volgende capaciteit beschikbaar: 

• Regisseur Wabo     5,47 fte 

• Projectassistent     0,45 fte 

• Juridisch medewerker    1,00 fte 

• Medewerker bestemmigsplantoetsing  0,80 fte 



Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018 

 

  15/27 
 

• Constructeur     0,80 fte 

• Secretaris Commissie ruimtelijke kwaliteit 1,00 fte 

• Medewerker monumenten    1,45 fte 

• Administratief medewerker    0,55 fte 

 

Ten behoeve van de Wabo-taken had team Veiligheid, Toezicht & Handhaving de volgende 

capaciteit beschikbaar: 

• Senior adviseur veiligheid   0,26 fte 

• Handhavingsregisseur    0,26 fte 

• Handhavingsjurist    2,40 fte 

• Toezichthouder (m.n. bouwtoezicht)  5,56 fte 

• Toezichthouder (m.n. kamerverhuur e.d.) 0,81 fte 

• Administratief medewerker   0,60 fte 

 

5.4 Uitbesteden 

Specifieke uitvoeringstaken worden door de zogenaamde verbonden partijen (gemeenschappelijke 

regelingen) uitgevoerd. Die taken worden dus “uitbesteed”. De reden hiervan kan zijn dat dat 

verplicht gebeurt, maar het kan ook een eigen keuze betreffen. Deze uitbesteding c.q. deelname 

aan een gemeenschappelijke regeling kost natuurlijk geld. De hieraan verbonden uitgaven zijn 

opgenomen in de begroting. 

 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Heel veel van de gemeentelijke taken op het gebied van milieu zijn uitbesteed aan de OMWB. Het 

gaat dan om advisering over en uitvoering van taken zoals vergunningverlening, toezicht en 

handhaving. De inzet van de OMWB is geregeld in een Dienstverleningsovereenkomst en een 

werkprogramma. De kosten over 2018 zijn: € 770.478. 

 

Brandweer Midden- en West-Brabant 

Vele gemeentelijke taken op het gebied van brandveiligheid zijn uitbesteed aan de Brandweer 

Midden- en West-Brabant (BMWB). Het gaat dan om advisering bij vergunningverlening en 

handhaving en het uitvoeren controles. De inzet van de BMWB is geregeld in het 

Basistakenpakket. De inzet van de Brandweer is verdisconteerd in de (totale) bijdrage van de 

gemeente aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). Over 2018 bedragen de 

kosten € 4.633.320. 
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6 Ontwikkelingen 

 

In dit hoofdstuk wordt een aantal ontwikkelingen beschreven dat relevant is voor de gemeentelijke 

VTH-uitvoering. 

 

6.1 Landelijke ontwikkelingen 

Omgevingswet 

Het omgevingsrecht is nu versnipperd in tientallen wetten, circa 120 AMvB’s en een vergelijkbaar 

aantal ministeriële regelingen. Deze historisch gegroeide hoeveelheid aan wetten, regels en 

afspraken voor de fysieke leefomgeving wordt geïntegreerd in één nieuw stelsel. De 

Omgevingswet zet de gebruiker centraal én beoogt meer flexibiliteit te bieden. Het wetsvoorstel 

gaat over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving en bevat regels over milieu, 

natuur, bouwen, infrastructuur, monumenten en ruimte. 

Naar verwachting treedt de wet in 2021 in werking. De Omgevingswet is ingrijpend en vergt de 

nodige voorbereiding. De wet kent vier verbeterdoelen: 

1. Vergroten van inzichtelijkheid; 

2. Integrale gebiedsbenadering; 

3. Verbeteren en versnellen van de besluitvorming; 

4. Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte. 

 

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen 

Bouwplantoetsing en bouwtoezicht zijn in ontwikkeling. Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het 

bouwen is 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer en doorgeleid naar de Eerste 

Kamer. Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel tot nader 

order aangehouden. De minister van BZK heeft genoemde Kamer gevraagd de stemmingen aan te 

houden om zich te beraden op enkele onderdelen van het wetsvoorstel waarover de Eerste Kamer 

tijdens de plenaire behandeling zorgen heeft geuit. 

Op 29 juni 2018 is de minister van BZK, in de vorm van een brief, ingegaan op diverse punten en 

juridische vragen. Die toelichting op hoofdlijnen en de nadere juridische uitwerking zouden 

voldoende basis moeten vormen voor een vruchtbare hervatting van het debat in de Eerste Kamer. 

Tot slot is verzocht om de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Kern van het 

wetsvoorstel: 

• De bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit 2012 en het bouwtoezicht verschuiven van 

gemeenten naar private partijen; 

• Die private partijen ontwikkelen methodes voor kwaliteitsbewaking om te zorgen dat 

aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012; 

• Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode 

voor kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen; 

• De gemeente controleert slechts of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode 

voor kwaliteitsbewaking; 

• De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de 

vergunningverlening door gemeenten vervalt hiermee; 

• Kleine bouwwerken en verbouwingen zijn vrij van toets Bouwbesluit 2012. 

Bij brief van 17 januari 2019 biedt de minister van BZK, mede namens de VNG, het 

Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aan 

de Eerste Kamer aan. Met dit bestuursakkoord onderschrijven de VNG en de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht Nederland het belang van introductie van een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging 

voor de bouwsector. De afspraken in dit akkoord sluiten aan bij voornoemde van 29 juni 2018. 

Om te komen tot een zorgvuldige voorbereiding en implementatie van het nieuwe stelsel van 

kwaliteitsborging is de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voorzien gelijk met de Omgevingswet 

per 1 januari 2021. 
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Momenteel is dus onduidelijk of er een Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal komen en zo ja, 

hoe deze dan exact zal gaan luiden en wanneer deze in werking zal treden. Mocht dit wetsvoorstel 

tot wet worden verheven, zal dat bij gemeenten naar verwachting consequenties hebben. In dit 

geval een verschuiving van werk – en in het verlengde daarvan van personeel – van gemeenten 

naar marktpartijen. 

 

6.2 Regionale ontwikkelingen 

De6-samenwerking 

De De6-samenwerking is een regionale ontwikkeling die reeds aan de orde is gekomen in 

paragraaf 2.4. De algemene insteek van de deelnemende gemeenten is om op verschillende 

gebieden met elkaar samen te werken. 

 

Samen Sterk in Brabant (SSiB) 

Om misstanden in het buitengebied aan te pakken, werkt de gemeente samen met de provincie, 

omgevingsdiensten en Brabantse gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie, politie en 

terreinbeheerders. De nadruk ligt op de aanpak van stroperij, wild crossen en 

(drugs)afvaldumpingen. Maar overtredingen als het verwaarlozen van dieren en illegale 

hennepteelt worden ook door het handhavingsteam van SSiB opgespoord. Hiertoe is het 

handhavingsteam 24 uur per dag en 7 dagen per week op pad in het buitengebied. Onze Boa’s 

werken nauw samen met het handhavingsteam van SSiB. Deze samenwerking bestaat uit 

gezamenlijke controles en handhavingsacties. 

 

RIEC/Taskforce/DIP 

In de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit werken de gemeenten in Midden- en West-Brabant 

en Zeeland intensief samen onder de vlag van het RIEC: het Regionaal Informatie en 

Expertisecentrum. Hierbij richten wij ons voornamelijk op hennepteelt, synthetische drugs, 

mensenhandel en criminele motorbendes. De tendens is dat de ondersteuning van de partners 

binnen het RIEC wordt uitgebreid met nieuwe vormen van ondermijnende criminaliteit, zoals 

sociale zekerheidsfraude. 

De complexiteit rondom de aanpak van georganiseerde criminaliteit in Zuid-West-Nederland maakt 

dat er veel slagkracht nodig is. Met de oprichting van een speciale taskforce die zich heeft 

gespecialiseerd in aanpak van drugshandel wordt hier deels in voorzien. Zij richten zich op de 

quick-wins. 

Binnen het Districtelijk Informatie Plein richten partners zich op complexe ondermijnende casuïstiek 

die diepgaand en integraal onderzoek vergt op regionaal niveau. Gezien de grote hoeveelheid 

casussen die binnen onze regio en daarbuiten spelen, wordt steeds vaker een beroep gedaan op 

de lokale slagkracht en hieruit voortvloeiende bestuurlijke interventies. Een sterk lokaal 

informatiepunt met voldoende analyse- en uitvoeringscapaciteit is meer dan voorheen van belang 

in de strijd tegen de aanpak van georganiseerde criminaliteit. 

 

6.3 Gemeentelijke ontwikkelingen 

Autonomer werken 

We gaan voor een organisatie waar mooie resultaten samengaan met werkplezier. 

Resultaatgericht, samen en de ander centraal zijn hierbij onze drie kernwaarden. We geloven dat 

we dit het beste kunnen doen als we samen sturen. We experimenteren daarom met autonomer 

werkende teams. Een avontuur dat we samen aangaan. We overleggen daarbij niet te veel, doen 

vooral en ontdekken onderweg. 

 

Werken op basis van feiten, analyses en data 

Omdat je als gemeente niet alles kan toetsen en controleren is het noodzakelijk om keuzes te 

maken: waar moeten de prioriteiten liggen? Om die keuzes weloverwogen te kunnen maken, 
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worden risico’s die spelen in beeld gebracht en gewaardeerd door middel van een risicoanalyse 

systematiek. Bij het vaststellen van de prioriteiten nemen de risico’s voor de burgers een 

belangrijke plaats in. De gedachte daarbij is dat ook de interne en externe risico’s die de gemeente 

loopt, in belangrijke mate de bestuurlijke aandacht van een onderwerp zullen bepalen. Hierbij is het 

ook van belang om kansen te benoemen en te onderzoeken. Inzichten in (on)veiligheid of 

handhaafbaarheid van regelgeving dienen een duidelijke rol te spelen bij de beleidsontwikkeling 

en/of vergunningverlening. Terugkoppeling vanuit vergunningverlening, toezicht en handhaving kan 

regulering preciseren en versterken. 

 

“Slimmer handhaven” 

We willen meer en meer informatie gestuurd gaan werken. Dit kan door het systematisch 

monitoren en analyseren van problematiek en voortgang. Informatie-uitwisseling binnen gemeente 

en tussen ketenpartners. De inzet van maatregelen en capaciteit wordt dan gebaseerd op 

informatie over de problematiek. Het houden van toezicht c.q. het handhaven moet op een 

andere/slimmere manier. In plaats van meer inzet van handhavers zou op een andere manier 

gehandhaafd moeten worden. Dit vergt een omdenken over de manier waarop er nu gehandhaafd 

wordt. We gaan kijken op welke wijze het meest effectief gehandhaafd kan worden. De handhaving 

moet slimmer en effectiever georganiseerd worden, waarbij de nadruk op preventie dient te liggen. 
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7 Gestelde doelen 

 

Zoals hiervoor gesteld heeft het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 

30 januari 2018 het VTH-beleid vastgesteld. In dit beleid zijn doelen gesteld. Hierna wordt per doel 

(voor zover gerelateerd aan het omgevingsrecht) aangegeven wat de stand van zaken is. 

 

• Implementatie van de Omgevingswet. 

Actie: Overeenkomstig de notitie “Een dynamisch plan van aanpak voor de De6” de 

Omgevingswet op een goede en overwogen manier te implementeren. 

Stand van zaken: loopt volgens planning. 

 

• Adequate informatie-uitwisseling op dossierniveau. 

Actie: Voor zover nog niet van toepassing, daar waar nodig voor goede bestuursrechtelijke 

opvolging van dossiers, met ketenpartners convenanten te sluiten om te voorzien in een 

goede informatie-uitwisseling. Uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden, zoals de Wet 

bescherming persoonsgegevens. 

Stand van zaken: In samenwerking met de politie is voor de gehele politie-eenheid Zeeland – West-

Brabant een convenant voorbereid gericht op de uitwisseling van informatie in de 

aanpak van drugscriminaliteit. Waaronder ook begrepen situaties die door middel 

van de Wabo aangepakt kunnen worden. 

 

• Bestrijding van de ondermijnende criminaliteit. 

Actie: Met ketenpartners worden integrale controles voorbereid en uitgevoerd. Het betreft hier 

gezamenlijk toezicht op zogenaamde vrijplaatsen en daarnaast het uitvoeren van 

aangekondigde en onaangekondigde (integrale) controles van panden / percelen in het 

kader van de planmatige aanpak van bedrijventerreinen c.q. complexen met bedrijven en/of 

thema’s. Daarnaast zijn er nog andere acties met betrekking tot georganiseerde criminaliteit 

die extra capaciteit zullen vragen, waar de impact nu nog niet van is in te schatten. 

Stand van zaken: Zoals vermeld zijn er diverse integrale controles voorbereid en uitgevoerd. 

 

• Behoud van aanwezige cultuurhistorisch waardevolle en of archeologische waarden. 

Actie: het uitvoeren van een 0-meting met betrekking tot de staat van de monumenten. 

Stand van zaken: De 0-meting is inmiddels uitgevoerd. Hieruit is een lijst samengesteld van 10 

monumenten die worden aangepakt. 

 

• Correcte sanering van asbesthoudende dakbedekking. 

Actie: Adequaat toezicht op de naleving van de verplichting voor eigenaren van gebouwen om 

voor 2024 asbesthoudende dakbedekking te verwijderen. 

Stand van zaken: Geen bijzonderheden te melden. 

 

• Actuele bestemmingsplannen 

Actie: Bij het opstellen/actualiseren zal de belangenafweging plaatsvinden in hoeverre het al dan 

niet wenselijk is dat een bepaalde bestemming wordt aangepast. 

Stand van zaken: Voortdurend aandachtspunt. 

 

• Medewerkers zijn voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen en wetswijzigingen. 

Actie: Bij het jaarlijks op te stellen opleidingsplan medewerkers inplannen voor het op peil houden 

van kennis met betrekking tot ontwikkelingen en wetswijzigingen. 

Stand van zaken: Voortdurend aandachtspunt. 
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• Bestaande bebouwing voldoet aan alle van toepassing zijn de wet- en regelgeving. 

Actie: Inventariseren beschikbare en benodigde capaciteit voor toezicht bestaande bouw, mede in 

relatie tot de privatisering van bouwtoezicht, gereed 2019. 

Stand van zaken: is in verband met het uitstel van de wetswijziging doorgeschoven. Gereed 2020. 

 

• Verminderen aantal woninginbraken door het bevorderen van toepassing van het politiekeurmerk veilig 

wonen.  

Actie: Informatie verstrekken bij vergunningverlening, start 2019. 

Stand van zaken: Moet nog worden opgepakt. 

 

• Het bevorderen van duurzaam bouwen en verbouwen van woningen en bedrijven. 

Actie: Uitvoering geven aan het Actieplan Roosendaal Futureproof. 

Stand van zaken: Moet nog worden opgepakt. 

 

• Implementatie van het basistakenpakket van de VRMWB. 

Actie: In 2018 worden afspraken gemaakt tussen gemeente en VRMWB over taakverdeling 

brandveiligheid. Afspraken over capaciteit en uitvoering worden vastgelegd in het jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma. 

Stand van zaken: Moet nog worden opgepakt. Met de brandweer zijn wel werkafspraken gemaakt 

over het uitvoeringsprogramma 2019. 

 

• Het voorkomen van achteruitgang van het brandveiligheidsniveau in de zorgsector. 

Actie: Vanaf 2018 worden jaarlijks de ontwikkelingen in de zorgsector met betrekking tot 

brandveiligheidsaspecten gevolgd.  Wanneer in enig jaar blijkt dat de taken van de 

terugtredende zorgverleners op het gebied van brandveilige zorg onvoldoende worden 

opgepakt, zal de gemeente het toezicht intensiveren. 

Stand van zaken: Er zijn nog geen signalen ontvangen op basis waarvan geconcludeerd kan worden 

dat het toezicht moet worden geïntensiveerd. 

 

• Actueel houden inrichtingenbestand. 

Actie: De OMWB (in het werkprogramma opgenomen onder: “Milieukartering en 

gegevensbeheer”) opdragen het inrichtingenbestand adequaat te beheren. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2019. 

 

• Informatie gestuurd toezicht. 

Actie: De OMWB meldingen en klachten eenduidig laten analyseren om op die manier, waar van 

toepassing, informatiegericht te gaan/kunnen controleren. Dergelijke analyses kunnen input 

vormen voor het controleprogramma. 

Stand van zaken: Door de OMWB is hiermee een begin gemaakt. 

 

• EED 

Actie: In het werkprogramma van de OMWB ruimte reserveren ten behoeve van het 

steekproefsgewijs afhandelen van EED-rapportages en verzoeken. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2019. 

 

• Ondersteuning transitie naar zorgvuldige veehouderijen. 

Actie: In het werkprogramma van de OMWB wordt ruimte gereserveerd voor controles 

veehouderijen. Deze controles dienen, waar mogelijk, gezamenlijk met de provincie Noord-

Brabant en/of andere toezichthoudende instanties te worden uitgevoerd. 

In 2022 is 100% van de veehouderijen gecontroleerd. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2018 en 2019 van de OMWB. 
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• Lozingssituatie horeca en voedingsmiddelenindustrie voldoet in 2019 in 90% van de gecontroleerde 

locaties. 

Actie: In het werkprogramma van de OMWB blijft ruimte gereserveerd voor de afvalwater- en 

horecacontroles. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2018 en 2019 van de OMWB. 

 

• Uitvoeren van opleveringscontroles. 

Actie: Het uitvoeren van opleveringscontroles wordt vanaf 2019 opgenomen in het 

werkprogramma van de OMWB. 

In geval van oprichting van een inrichting dient in 90% van de gevallen een 

opleveringscontrole te worden uitgevoerd. 

In geval van wijziging van een inrichting dient in 30% van de gevallen een 

opleveringscontrole te worden uitgevoerd. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2019 van de OMWB. 

 

• Transport-, op- en overslagbedrijven. 

Actie: In het werkprogramma van de OMWB worden integrale controles van transport-, op- en 

overslagbedrijven opgenomen. De controles dienen onaangekondigd te worden uitgevoerd 

met bijzondere aandacht voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Een deel van deze 

controles moet gezamenlijk met andere toezichtpartners (o.a. douane en ILT) worden 

uitgevoerd. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2019 van de OMWB. 

 

• Zicht op natte koeltorens. 

Actie: In het werkprogramma van de OMWB wordt ruimte gereserveerd voor dossieronderzoek en 

controles natte koeltorens. Daarnaast moet de OMWB dit onderwerp meenemen bij iedere 

(reguliere) integrale milieucontrole om de informatiepositie op dit onderwerp te verbeteren. 

Stand van zaken: Moet nog worden opgepakt. 

 

• Invloed houden op het gewenste veiligheidsniveau van Brzo-bedrijven. 

Actie: Afspraken maken over de informatie-uitwisseling van risicovolle bedrijven (Brzo+ bedrijven) 

tussen gemeente, provincie, OMWB en VRMWB. 

Stand van zaken: Afspraken dienen nog gemaakt te worden. 

 

• Voorkomen dat bedrijven zich op plaatsen vestigen die niet gewenst zijn. 

Actie: Door de gelijktijdige toetsing van vergunningen en meldingen op van toepassing zijnde 

wetgeving (zoals het bestemmingsplan) wordt voorkomen dat bedrijven zich op plaatsen 

vestigen die niet gewenst zijn. 

Stand van zaken: Punt van voortdurende aandacht. 
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8 Gebruikte afkortingen 

 

AIV Actieplan Integrale Veiligheid 2018 “Veiligheid, uw en onze zorg” 

APV Algemene plaatselijke verordening 

Bor Besluit omgevingsrecht 

Brandweer Brandweer Midden- en West-Brabant 

Brzo Besluit risico’s zware ongevallen 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

GS Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

IVP Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 “Veiligheid, uw en onze zorg!” 

Mor Ministeriële richtlijn omgevingsrecht 

OMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Politie Politie-eenheid Zeeland – West-Brabant 

PvE Programma van Eisen 

SBA Stadsbeheer Administratie (geautomatiseerd systeem t.b.v. de vergunningen, 

toezicht en handhavingsadministratie) 

UPD Uitgangspuntendocument 

VTH Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wm Wet milieubeheer 

Wro Wet ruimtelijke ordening 

Ww Woningwet 
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Bijlage 1 Nadere verklaring bouwcategorieën 

 

 Bouwcategorie 1: 

• Dakkapellen 

• Bergingen 

• Wijzigen gevels 

• Wijzigen materiaalgebruik 

• Soortgelijke wijzigingen van ondergeschikte aard 

 

 Bouwcategorie 2: 

• Interne verbouwingen 

• Uitbreidingen aan woningen/bedrijfsgebouwen (voor zover ondergeschikt aan hoofdgebouw) 

• Bouwen bijgebouwen 

• Kassencomplexen 

• Agrarische hulp- en nevengebouwen 

• Kleinschalige verbouw van winkels en kantoren 

 

Bouwcategorie 3: 

• Nieuwbouw woningbouw vrijstaande woningen 

• Forse verbouwingen woningen 

• Nieuwbouw kleinschalige industriegebouwen (≤ 1.000 m²) 

• Nieuwbouw bedrijfsgebouwen agrarische sector 

• Kleine kantoorgebouwen 

 

Bouwcategorie 4: 

• Nieuwbouw woningbouw seriematige woningbouw en kleinschalige woongebouwen 

• Grootschalige verbouw en nieuwbouw kantoorgebouwen 

• Nieuwbouw grootschalige industriegebouwen (> 1.000 m²) 

• Grootschalige verbouw en nieuwbouw winkels 

• Ondergeschikte verbouw publieksgebouwen 

• Kleinere schoolgebouwen, kinderdagverblijven en dergelijke 

 

Bouwcategorie 5: 

• Grotere publiek aantrekkende gebouwen 

• Gebouwen met combinatie van functies (bijvoorbeeld: parkeren, winkels en wonen) 

• Zeer grootschalige bedrijfsgebouwen met zware brandveiligheidsmaatregelen en/of zware milieucategorie 

• Scholen van omvang 
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Bijlage 2 Risicoanalyse en prioriteitstelling welke is uitgevoerd t.b.v. het Beleidsplan 
Handhaving Roosendaal 2012 “Een veilige en gezonde leefomgeving” 
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1 Bouwfase (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) Bouwcategorie 5   5 2 3 4 4 5 3,750 5 18,8  hoog 

2 Sloopfase (artikel 2.2, lid 1, onder a Wabo)     3 3 3 3 4 3 3,125 5 15,6  hoog 

3 BRZO-inrichtingen     5 4 4 5 4 5 4,500 3 13,5  hoog 

4 Bouwfase (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) Bouwcategorie 4   4 2 2 4 4 4 3,250 4 13,0  hoog 

5 Brandveiligheid Klasse 4   5 2 3 5 4 5 3,875 3 11,6  hoog 

6 Zwerfafval (paragraaf 5 Afvalstoffenverordening)   m.n. zwerfafval en illegale stort 1 3 3 4 4 4 2,875 4 11,5  hoog 

7 Bestaande bouw (toezicht op voldoen aan vereisten 
Woningwet + Wet ruimtelijke ordening) 

Bouwcategorie 5 zie hieronder (zowel bouwkundig, 
welstand als t.a.v. gebruik best. plan) 

5 2 3 4 4 5 3,750 3 11,3  hoog 

8 Toezicht op winkelbedrijven (hoofdstuk 2, afdeling 10A APV + 
artikel 13b Opiumwet) 

  smartshops, growshops, belwinkels en 
internetcafé 

0 2 3 2 4 4 2,125 5 10,6  hoog 

9 Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting Inrichtingen milieucategorie 4   4 3 3 4 4 3 3,500 3 10,5  hoog 

10 Drugsoverlast (hoofdstuk 2, afdeling 14 APV + artikel 13b 
Opiumwet) 

    
2 2 1 1 5 5 2,500 4 10,0  hoog 

11 Toezicht op horecabedrijven (hoofdstuk 2, afdeling 8 APV + 
Drank- en Horecawetgeving + Wet op de Kansspelen) 

  horecaexploitatievergunning, 
sluitingsuur, speelautomaten, drank- 
en horecavergunning 

1 2 3 2 5 4 2,500 4 10,0  hoog 

12 Bestaande bouw (toezicht op voldoen aan vereisten 
Woningwet + Wet ruimtelijke ordening) 

Bouwcategorie 4 zie hieronder (zowel bouwkundig, 
welstand als t.a.v. gebruik best. plan) 

4 2 2 4 4 4 3,250 3 9,8  hoog 

13 Vuurwerk (bezigen ervan)     3 1 3 3 3 2 2,375 4 9,5  hoog 

14 Brandveiligheid Klasse 3   4 2 1 4 4 4 3,125 3 9,4  hoog 

15 Brandveiligheid Klasse 2   4 1 1 4 4 4 2,875 3 8,6  hoog 

16 Betaald voetbal (hoofdstuk 2, afdeling 7A APV)     3 0 1 3 3 4 2,125 4 8,5  hoog 

17 Bodemkwaliteit Besluit Bodemkwaliteit   2 3 3 3 3 3 2,750 3 8,3  hoog 

18 Vuurwerk (hoofdstuk 2, afdeling 13 APV + Vuurwerkbesluit) 
Inrichtingen 

    
4 1 2 2 4 4 2,750 3 8,3  hoog 

19 Brandveiligheid Klasse 1   3 1 1 3 2 2 2,000 4 8,0  hoog 

20 IPPC-inrichtingen     1 2 2 2 3 3 2,000 4 8,0  hoog 

21 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid (hoofdstuk 2, 
afdeling 11 APV) 

    
2 0 2 2 4 4 2,000 4 8,0  hoog 

22 Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting Inrichtingen milieucategorie 3   2 3 2 3 3 3 2,625 3 7,9  middelhoog 

23 Open erven en terreinen (toezicht op voldoen aan vereisten 
Woningwet + Wet ruimtelijke ordening) 

  voorschriften t.a.v. gebruik op basis 
van bouwverordening of 
bestemmingsplan e.d. 

2 2 3 3 4 3 2,625 3 7,9  middelhoog 

24 Waterkwaliteit Indirecte lozing   1 3 3 3 2 3 2,375 3 7,1  middelhoog 
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25 Bouwfase (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) Bouwcategorie 2   2 2 1 1 2 2 1,750 4 7,0  middelhoog 

26 Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting Inrichtingen milieucategorie 2   1 2 2 2 2 2 1,750 4 7,0  middelhoog 

27 Aanlegfase  (artikel 2.1, lid 1 onder b Wabo)   aanlegvergunning 1 1 4 3 1 2 1,750 4 7,0  middelhoog 

28 Bestaande bouw (toezicht op voldoen aan vereisten 
Woningwet + Wet ruimtelijke ordening) 

Bouwcategorie 3 (zowel bouwkundig, welstand als t.a.v. 
gebruik best. plan) 

3 2 1 2 2 2 2,125 3 6,4  middelhoog 

29 Bouwfase (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) Bouwcategorie 3   3 2 1 2 2 2 2,125 3 6,4  middelhoog 

30 Parkeerexcessen (hoofdstuk 5, afdeling 1 APV)     1 1 2 0 2 2 1,250 5 6,3  middelhoog 

31 Verbod vuur te stoken (hoofdstuk 5, afdeling 8 APV)     2 1 2 1 1 1 1,375 4 5,5  middelhoog 

32 artikel 2:10 APV; Het plaatsen van voorwerpen op een 
openbare plaats in strijd met de publieke functie 

  objectvergunning / gebruik openbaar 
gebied 

2 0 2 2 1 2 1,375 4 5,5  middelhoog 

33 Oprichting en gebruiksfase milieu-inrichting Inrichtingen milieucategorie 1   1 1 1 2 2 2 1,375 4 5,5  middelhoog 

34 Waterkwaliteit Directe lozing   2 2 4 3 3 4 2,750 2 5,5  middelhoog 

35 Veiligheid op de weg (hoofdstuk 2, afdeling 6 APV)     2 1 1 2 3 2 1,750 3 5,3  middelhoog 

36 Geluidhinder en verlichting (hoofdstuk 4, afdeling 1 APV) Niet-inrichtingen   0 2 3 1 3 3 1,750 3 5,3  middelhoog 

37 Tijdelijke bouwwerken / Tijdelijk gebruik Overschrijding 
instandhoudingstermijn 

  
0 1 2 2 1 3 1,250 4 5,0  middelhoog 

38 Toezicht op speelgelegenheden (hoofdstuk 2, afdeling 10 APV 
+ Wet op de Kansspelen + verordening) 

  speelautomatenhallen, illegale 
casino's, bingo's e.d. 

0 2 2 2 2 3 1,625 3 4,9  middelhoog 

39 Standplaatsen (hoofdstuk 5, afdeling 4 APV)     2 1 3 3 3 3 2,250 2 4,5  middelhoog 

40 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in 
natuurgebieden (hoofdstuk 5, afdeling 7 APV) 

    
1 1 4 3 3 4 2,250 2 4,5  middelhoog 

41 Het bewaren van houtopstanden (hoofdstuk 4, afdeling 3 APV)   kapvergunning 0 1 4 1 0 2 1,125 4 4,5  middelhoog 

42 Monument (Monumentenwet 1988 of verordening)     0 0 3 0 3 2 1,000 4 4,0  middelhoog 

43 Bodemkwaliteit Besluit gebruik dierlijke 
meststoffen 1998 

  
2 2 2 2 1 2 1,875 2 3,8  laag 

44 Bestaande bouw (toezicht op voldoen aan vereisten 
Woningwet + Wet ruimtelijke ordening) 

Bouwcategorie 2 (zowel bouwkundig, welstand als t.a.v. 
gebruik best. plan) 

2 2 1 1 2 2 1,750 2 3,5  laag 

45 Kinderopvang Toezicht op naleving Wet 
kinderopvang 

  
2 1 0 1 1 1 1,125 3 3,4  laag 

46 Openbaar water (hoofdstuk 5, afdeling 6 APV)   ligplaatsen haven 1 1 2 1 1 1 1,125 3 3,4  laag 

47 Seksinrichtingen, sekswinkels, e.d. (hoofdstuk 3 APV)     0 2 0 0 2 3 1,125 3 3,4  laag 

48 Evenementen (hoofdstuk 2, afdeling 7 APV + artikel 148 
Wegenverkeerswet 1994 + Zondagswet) 

250 - 5.000 personen evenementen, snuffelmarkten (art.5:23 
APV), betoging (art. 2:3 APV) 

2 1 2 2 1 2 1,625 2 3,3  laag 

49 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (paragraaf 2 
Afvalstoffenverordening) 

    
0 2 2 3 2 2 1,625 2 3,3  laag 
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50 Overig Niet inrichtingen Overlast, hinder en dergelijke 
veroorzaakt door niet-inrichtingen 

1 1 1 1 1 1 1,000 3 3,0  laag 

51 In bezit nemen openbaar gebied / gemeente-eigendom 
(Burgerlijk Wetboek) 

    
0 0 1 3 1 1 0,750 4 3,0  laag 

52 Straatprostitutie     2 3 3 1 4 3 2,625 1 2,6  laag 

53 Evenementen (hoofdstuk 2, afdeling 7 APV + artikel 148 
Wegenverkeerswet 1994 + Zondagswet) 

5.000 personen of meer evenementen, snuffelmarkten (art.5:23 
APV), betoging (art. 2:3 APV) 

3 2 2 3 2 3 2,500 1 2,5  laag 

54 Evenementen (hoofdstuk 2, afdeling 7 APV + artikel 148 
Wegenverkeerswet 1994 + Zondagswet) 

0 - 250 personen evenementen, snuffelmarkten (art.5:23 
APV), betoging (art. 2:3 APV) 

1 0 1 1 0 1 0,625 4 2,5  laag 

55 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
(paragraaf 3 Afvalstoffenverordening) 

  m.n. dagen en tijden buitenzetten 
0 0 2 0 1 1 0,500 5 2,5  laag 

56 artikel 2:12 APV; Maken, veranderen van een uitweg   uitwegvergunning, inrit, uitrit 1 0 1 1 1 1 0,750 3 2,3  laag 

57 Leerplicht     0 0 0 2 2 2 0,750 3 2,3  laag 

58 Warenmarkten (Marktverordening)     1 0 1 1 2 1 0,875 2 1,8  laag 

59 Betaald parkeren     0 0 0 3 0 4 0,875 2 1,8  laag 

60 artikel 2:11 APV; Aanleggen, beschadigen en veranderen van 
een weg 

  opbreken 
3 0 0 3 2 2 1,625 1 1,6  laag 

61 Leegstand / Kraken (Leegstandswet)     2 1 1 1 3 2 1,625 1 1,6  laag 

62 Bodemkwaliteit Lozingenbesluit 
bodembescherming 

  
2 1 1 1 2 2 1,500 1 1,5  laag 

63 Venten (hoofdstuk 5, afdeling 3 APV)     0 0 0 0 2 1 0,375 4 1,5  laag 

64 Bodemkwaliteit Besluit lozing afvalwater 
huishoudens 

  
1 1 1 3 2 1 1,375 1 1,4  laag 

65 Collecteren (hoofdstuk 5, afdeling 2 APV)     0 0 0 0 2 1 0,375 3 1,1  laag 

66 Verspreiden van gedrukte stukken (hoofdstuk 2, afdeling 3 
APV) 

    
0 0 1 0 1 1 0,375 3 1,1  laag 

67 Bouwfase (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) Bouwcategorie 1   0 0 0 0 1 1 0,250 4 1,0  laag 

68 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en 
cameratoezicht op openbare plaatsen (hoofdstuk 2, afdeling 
15 APV) 

    
0 0 0 0 4 4 1,000 1 1,0  laag 

69 Bestaande bouw (toezicht op voldoen aan vereisten 
Woningwet + Wet ruimtelijke ordening) 

Bouwcategorie 1 (zowel bouwkundig, welstand als t.a.v. 
gebruik best. plan) 

0 0 0 0 1 1 0,250 2 0,5  laag 
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1 Samenvatting resultaten werkprogramma 2018 

De deelnemende gemeenten hebben in 2018, elk als opdrachtgever, een individueel 

werkprogramma aan de OMWB opgedragen. Dit werkprogramma bestond uit een basistaken 

deel (Programma P1) en een  verzoektaken deel  (programma P2)  en een collectief deel 

(Programma 3)  De  inhoudelijke verantwoording  van het collectieve deel (Programma P3) 

vindt apart plaats. Een aantal deelnemers heeft meer taken/opdrachten  opgedragen dan op 

grond van het werkprogramma  is afgesproken. Deze taken zijn bij de OMWB opgenomen in 

Programma P4. De inhoudelijke verantwoording van de P4 opdrachten maken geen 

onderdeel uit van deze rapportage.  

Trends en ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de te leveren producten en 

diensten in 2018 zijn opgenomen in de bijlagen.  

 

Werkprogramma 2018 

Deze rapportage heeft betrekking op de uitvoering van het werkprogramma van de 

gemeente Roosendaal in de periode 1 januari 2018 tot en met december 2018 en geeft 

inzicht in de behaalde resultaten en afwijkingen ten opzichte van het afgesproken 

werkprogramma. 

 

Het werkprogrammabudget  2018 van de gemeente Roosendaal was € 1.036.519 waarvan € 

921.899 is gerealiseerd. De deelnemersbijdrage die minimaal wordt ingebracht door de 

gemeente is €932.953.  Het saldo over 2018 komt dus €114.620 onder het werkprogramma 

uit maar ook €11.054 onder de deelnemersbijdrage. Deze wordt echter niet in rekening 

gebracht omdat niet het gehele toezichtsprogramma kon worden uitgevoerd door de OMWB.  

 

 

Samengevat zijn voor de gemeente Roosendaal de belangrijkste constateringen: 

Programma 1 : 

 

Het onderdeel toezicht en handhaving laat een onderuitputting zien. De oorzaak ligt in een 

ondercapaciteit bij de OMWB in combinatie met een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast is het 

budget voor het onderdeel asbest iets overschreden.  

Omdat er in 2018 minder  meldingen zijn binnengekomen en behandeld is het budget bij 

vergunningverlening niet uitgeput.   

 

Programma 2 : 

 

Het budget advisering is volledig uitgeput.  

 

Programma 3 : 

 

In 2018 was sprake van een onderuitputting. Verrekening van het overschot is inmiddels 

verwerkt in de eindafrekening die u in januari 2018 is toegezonden.  
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2 Vergunningverlening 

2.1 Algemeen 

VV grijs 

Het aantal meldingen, vergunningaanvragen en adviesverzoeken per gemeente in 2018 

verschilt enorm. Maar als we kijken naar het totale werkprogramma voor VV grijs in het 

gehele OMWB gebied dan zien we dat  109% van het totaal van alle werkprogramma’s , 

onderdeel “vergunningverlening grijs”werkprogramma is uitgevoerd. Voor alle 

vergunningverlening (grijs/blauw en bruin) is dit percentage 112%.  

 

Voor 2019 hebben we gekeken naar het bestede budget voor vergunningverlening van de 

afgelopen drie jaar. Op basis daarvan is het werkprogramma voor 2019 opgesteld. 

 

VV blauw 

In 2018 zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de behandeling en financiering van 

aanvragen van gesloten bodemenergiesystemen. Gelet op de toekomstige ontwikkelingen 

voor het gasloos bouwen, zullen deze meldingen een vlucht krijgen in aantallen. Daarom 

hebben we in 2019 voor alle gemeenten een voorstel gedaan voor het opnemen van een 

budget voor deze meldingen. Alle gemeenten hebben budget voor 2019 opgenomen. 

 

In 2019 willen we het onderwerp gesloten bodemenergiesystemen verder uitwerken op het 

gebied van meldingen en toezicht. In de loop van het jaar zullen de gemeenten hier over 

worden benaderd. 

 

VV bruin 

Met de komst van de Omgevingswet in 2021 zullen veel zaken veranderen. Zoals het 

bevoegd gezag voor bodemverontreiniging. Op dit moment is de Provincie bevoegd gezag 

voor alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging waarvoor een sanering zowel 

spoedeisend als niet spoedeisend kan zijn. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

wordt de gemeente bevoegd gezag voor alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging 

waarvoor een sanering niet spoedeisend is. Dit heeft nogal grote consequenties voor de 

gemeenten. Bodem moet een plaats krijgen in de Omgevingsvisie, de gemeente moet zaken 

regelen voor wat betreft bodem in het Omgevingsplan. 

 

Op dit moment is de Provincie bezig met de gemeenten te informeren via de “warme” 

overdracht. Via het project “Doen-Leren-Opschalen” zal dit onderwerp zeker worden 

besproken in relatie met het onderwerp Ondergrond. 

 

2.2 Vergunningverlening in Roosendaal 

 

VV grijs  

Het aantal meldingen en adviesverzoeken was minder ten opzichte van 2017. 
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VV blauw 

De OMWB heeft in 2018 vier meldingen ontvangen voor het aanleggen van gesloten 

bodemenergiesystemen. De gemaakte uren worden bij het totaal gerekend. 
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VV bruin 

Voor vergunningverlening ‘bruin’ was geen apart budget opgenomen. De gemaakte uren 

worden bij het totaal gerekend. 

 
 

Totaal budget VV 

De realisatie in 2018 is 81% van het totale vergunningverleningsbudget. 

  

 

3 Toezicht 

3.1 Toezicht in Roosendaal 

 

Toezicht grijs 

In januari 2018 is de OMWB gestart met het oorspronkelijke toezichtprogramma waarin 103 

controles zijn geprogrammeerd. Deze controles zijn gerealiseerd. Tijdens het jaar heeft de 

OMWB 52 aanvullende controles in opdracht gekregen. Hierdoor komt het totaal op 155. 

Enkele van de reguliere controles zijn in overleg met de gemeente stilgelegd.  

 

In september 2018 heeft de OMWB in het ambtelijk overleg gesignaleerd dat de 

toezichtcapaciteit, met name op het vlak van agrarisch toezicht, te beperkt is om voor alle 

gemeenten de volledige toezichtbudgetten te kunnen realiseren. De belangrijkste oorzaak 
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hiervan is de huidige krappe arbeidsmarkt. De OMWB streeft naar een zo gelijkmatig 

mogelijke uitvoering van het gehele toezichtprogramma over alle gemeenten heen.  

 

Uiteindelijk is 86% van het totale toezichtbudget gerealiseerd en zijn er 138 controles 

uitgevoerd.  

 

In 2018 heeft de OMWB voor de branches Risicorelevante bedrijven (RRB), garagebedrijven 

& tankstations en vuurwerk gewerkt met een nieuwe brancheaanpak en digitale checklisten. 

De resultaten hiervan staan samengevat in hoofdstuk 6. 

 

Het gemiddelde naleefgedrag binnen de gemeente Roosendaal is met 50% gelijk aan het 

gemiddelde in het beheersgebied van de OMWB. Er zijn 14 hercontroles nog in planning; die 

lopen over naar 2019. De OMWB streeft ernaar om deze binnen de kwaliteitseis van twee 

weken na afloop van de hersteltermijn te plannen en uit te voeren. 

 

  
 

Toezicht bruin 

Alle ontvangen meldingen en controles zijn in 2018 afgehandeld.  

 

De realisatie loopt achter bij de verwachting omdat er minder toezicht heeft plaatsgevonden 

dan geraamd. Het aantal binnengekomen meldingen (29) is in overeenstemming met de 

verwachtingen. Er zijn 29 meldingen ontvangen en er is 12 maal toezicht gehouden.   

 

Toezicht blauw 

Het budget voor toezicht was € 45.020,- waarvan €16.020,- bestemd voor toezicht niet 

gerioleerde panden.  In 2018 zijn conform plan van aanpak 42 controles uitgevoerd. 

€ 29.000,- was bestemd voor toezicht horeca en in 2018 zijn 44 controle uitgevoerd en 

verwerkt. Een deel van die controles is in 2017 gecontroleerd en is begin 2018 administratief 

verwerkt. 

 

Advies blauw 

Voor het budget advies was € 35.000,- beschikbaar en bestemd voor afvalwatermonitoring. 

Van het budget was € 6.500, gereserveerd voor externe kosten. De 4 afgesproken 

bemonsteringsronden zijn conform planning uitgevoerd. De 44 horecacontroles worden 

gerapporteerd. Een deel van het budget is in overleg met de gemeente besteed aan het 

melden van een producent van vetafscheiders bij het IL&&T.  

 

3.2 Ketentoezicht 

Milieutoezicht omvat vandaag de dag ook het controleren van de gehele keten. Daarmee 

krijgen we een beter beeld van de risico’s bij de overdrachtsmomenten.  Vanuit financiële 

motieven is er op deze momenten een verhoogd risico dat wet- en regelgeving niet wordt 

89% 

11% 0% 

Roosendaal aantal controles   

gerealiseerd 

stilgelegd 

Controles 
nog te doen 

50% 50% 

Roosendaal  Naleefgedrag 50%   

aantal 1e 
hercontroles 
2018 

aantal 1e 
controles 
zonder 
overtreding 
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nageleefd, wat kan  leiden tot milieu- of gezondheidsschade.  Ketentoezicht houdt niet op bij 

gemeentegrenzen en wordt als een collectieve taak beschouwd.  

 

In 2018 is er door veel gemeenten budget opgenomen in het werkprogramma voor de 

uitvoering van toezicht in de keten. In totaal is hiervoor is één ton toegezegd. De totale 

omvang van het budget was nog niet bekend bij de start van 2018. Om deze reden is pas in 

het tweede kwartaal van 2018 gestart met de uitvoering van ketentoezicht. In 2018 zijn de 

volgende ketens opgepakt:  

 mobiel breken; 

 grondverzet; 

 legionella-problematiek 

 

Mobiel breken 

Jaarlijks worden zo’n 90 meldingen ingediend (toestemming gevraagd) voor het inzetten van 

een mobiele breker. In 2018 zijn de meldingen beoordeeld en de brekerlocaties bezocht, en 

is nagevraagd waar het gebroken materiaal naar toe is getransporteerd en/of is toegepast. 

Een aantal locaties is ook na het breken bezocht. Uit de resultaten blijkt dat het schoon 

achterlaten van de locaties soms te wensen overlaat, waardoor illegaal (bij)storten een risico 

is. Het voorstel voor het programma 2019 is inclusief de ontwikkeling van een barrièremodel 

en kentallen).  

 

Grondverzet 

Voordat gestart is met het houden van toezicht in de bodemketen, is er een barrièremodel 

gemaakt om in te schatten waar de meeste risico’s zitten in de keten. Vervolgens zijn vier 

ketenprojecten geselecteerd en uitgevoerd. De resultaten zijn gebruikt voor het programma 

2019. Met name de niet-gemelde toepassingen krijgen daarbij extra aandacht. 

 

Legionellaproblematiek 

Legionellabesmetting kan ernstige gevolgen voor de gezondheid opleveren. Diverse 

meldingen over legionellabesmetting waren de aanleiding om in 2018 een inventarisatie te 

starten naar de mogelijke bronlocaties (biologische waterzuiveringen en natte koeltorens). 

Als onderdeel van deze inventarisatie is ook een aantal locaties bezocht en is gekeken naar 

de besmettingsroutes. Het Rijk heeft hier afgelopen jaar nadrukkelijk aandacht voor 

gevraagd en dit zal naar verwachting in 2019 een vervolg krijgen.  

 

Het budget is voor circa 46% uitgeput. Deze onderbesteding is het gevolg van een late start 

van het ketentoezicht in 2018. Deze late start werd veroorzaakt doordat pas in het tweede 

kwartaal duidelijk werd wat het totaal  te besteden budget voor ketentoezicht was. 

Daarnaast speelt het capaciteitsgebrek in combinatie met een krappe arbeidsmarkt hierin 

ook een rol. 

 
 

4 Handhaving 

4.1 Lokale situatie Handhaving 

 

Repressieve handhaving is hoofdzakelijk vraag gestuurd. Er hebben zich, ondanks de 

tussentijdse budgetbijstelling minder  repressieve zaken voorgedaan dan was ingeschat, 

vandaar de onderschrijding van het budget op dit speerpunt. 

 

Er is relatief veel inzet gepleegd op de bezwaarzaken.  
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4.2 Strafrechtelijke handhaving 

 

Strafrechtelijke handhaving 

De buitengewoon opsporingsambtenaren van de OMWB zijn bevoegd voor het domein 2 en 

voeren hun werkzaamheden uit onder het gezag van de officier van justitie van het 

Functioneel Parket (FP) te Den Bosch.  

Of een zaak - na een toezicht(her)controle – in aanmerking komt voor strafrecht wordt 

bepaald aan de hand van de landelijke handhavingsstrategie(LHS).  Zo nodig vindt 

afstemming plaats met het FP (parketsecretaris) over wel of niet oppakken van een zaak. 

Vanaf 1 januari 2019 worden de strafrechtzaken besproken in een periodiek zakenoverleg 

tussen, politie, Functioneel Parket en andere handhavingspartners waaronder waterschappen 

en de omgevingdienst. 

Stafrechtelijke handhaving beschikt over de volgende instrumenten:  

 proces-verbaal uitgebreid; 

 aanvullend proces-verbaal; 

 bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSB-m). 

 

Resultaten 2018: 

 aantal processen-verbaal provincie :   6 (waarvan 4 Brzo) 

 aantal processen-verbaal gemeenten : 26 (12 BSB-m / 3 PV-bevindingen) 

 aantal processen-verbaal in behandeling : 16 

 aantal niet opgemaakte PV’s*  :  8 

*Onvoldoende bewijs/geen overtreding 
 
Tabel: strafrechtelijkehandhaving in de regio 

Gemeente Aantal lopende onderzoeken Aantal PV’s Niet opgemaakte PV’s 

Bergen op Zoom 4 1 2 

Breda 3 1 1 

Dongen 2 1 - 

Drimmelen - 1 - 

Etten Leur 2 1 1 

Geertruidenberg 3 5 - 

Gilze Rijen 1 - - 

Halderberge 1 - 1 

Heusden - - - 

Moerdijk 1 3 1 

Oisterwijk 1 1 - 

Oosterhout - 2 - 

Roosendaal - 1 - 

Rucphen - 1 - 

Steenbergen - 1 1 

Tilburg 3 3 1 

Waalwijk - 1 - 

Zundert - 3 - 
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Bestuurlijk gevoelige casuïstiek 

In navolging op de ervaringen opgedaan met de provincie Noord-Brabant, heeft een aantal 

gemeenten te kennen gegeven ook behoefte te hebben aan periodiek overleg tussen de 

OMWB en de verantwoordelijke bestuurders en hun ambtelijke adviseurs over bestuurlijk 

gevoelige casuïstiek.  

 

Om het nut van deze werkwijze voor de gemeenten binnen de regio te onderzoeken en de 

werkwijze door te ontwikkelen, heeft de OMWB met de gemeente Tilburg, gemeente 

Moerdijk, de gemeente Etten-Leur en de ABG-gemeenten een pilot uitgevoerd. Deze pilot is 

vervolgens geëvalueerd. De belangrijkste conclusies en adviezen, zijn de navolgende: 

1. Bestuurders, gemeentelijke contactambtenaren en de contactjuristen van de OMWB 

zijn positief over een (vorm van een) zaaksgericht overleg. 

2. Het komen tot zaaksgerichte overleggen bij alle deelnemende gemeenten, vraagt om 

maatwerk. Bij voorkeur en zo mogelijk wordt aangesloten bij de reeds binnen de 

gemeente bestaande overlegstructuur tussen het bestuur en de ambtelijke 

organisatie.  

3. Het bespreken van bestuurlijk gevoelige zaken kan niet (altijd) wachten op het 

moment van de geplande overleggen. Het is zaak om naast deze overleggen voor 

iedere deelnemende gemeente een escalatiemodel te ontwikkelen, in samenspraak 

met de gemeentelijke contactambtenaren en de bestuurders.  

4. Geplande overleggen kunnen daarmee minder frequent plaatsvinden, en zijn met 

name gericht op het ontwikkelen van een gevoel over de bestuurlijke visie, 

prioriteiten en aandachtspunten, zodat opschaling door de OMWB meer gericht plaats 

kan vinden. 

5. Intern bij de OMWB dient de informatievoorziening richting de contactjurist helder 

georganiseerd te worden. De contactjurist dient voldoende bekendheid bij en voeding 

van de collega’s te krijgen om zijn/haar rol ten volle te (kunnen) benutten. Positieve 

ervaringen die zijn opgedaan met het bijhouden van een dynamische lijst met 

aandachtsbedrijven. 

6. Het is van belang dat de individuele medewerkers en contactjuristen van de OMWB 

niet alleen staan in bestuurlijke gevoelige dossiers en daarmee dat zijn/haar 

beslissingen en adviezen aan bestuurders gedragen en vooral ook “gedekt” worden 

door onze organisatie. Hiervoor is het van belang dat de betreffende teamleider 

(vooraf) in stelling kan worden gebracht.  

 

Het gestelde onder de punten 3 (escalatiemodel) en 5 en 6 (interne organisatie bij de 

OMWB), vraagt om een nadere uitwerking. Hiermee gaan wij begin dit jaar aan de slag. 

 

Overigens wordt daarnaast voor specifiek de gemeente Moerdijk met betrekking tot de 

provinciale BRZO- en risicorelevante bedrijven die binnen haar gemeentegrenzen zijn 

gelegen 4x per jaar een overzicht gemaakt met de stand van zaken. De gemeente Moerdijk 

betaalt hiervoor aan ons een vergoeding. 
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5 Klachten 

5.1 Procedure klachtenbehandeling  

Het overzicht van klachten en meldingen die een relatie hebben de gemeente, bevat  zowel 

klachten  die ervaren zijn in uw gemeente als die waarvan de (vermoedelijke)  veroorzaker 

in deze gemeente ligt. Klachten die (vermoedelijk) zijn veroorzaakt door provinciale 

bedrijven, zijn niet in de overzichten meegenomen. Hiervan bevat deze rapportage aan het 

eind een kort overzicht. 

 

Elke telefonische klacht of melding wordt direct door de milieuklachtencentrale geregistreerd. 

Binnen kantoortijd wordt de klacht of melding direct doorgegeven aan de geconsigneerde 

van de desbetreffende Omgevingsdienst. Buiten kantoortijd wordt de klacht of melding, 

afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever en soort melding, direct dan wel op de 

eerstvolgende werkdag doorgegeven aan de geconsigneerde. Digitaal ingediende  meldingen 

worden alleen binnen kantoortijd uitgelezen en behandeld. 

Na ontvangst van de klacht of melding bepaalt de geconsigneerde de inzet, afhankelijk van 

de afspraken met de betreffende gemeente.  In veel  gevallen wordt er telefonisch contact 

opgenomen met de melder om na te gaan of de hinder nog aanwezig is en om nadere 

informatie te verkrijgen voor onderzoek. Zo nodig volgt zo’n onderzoek om de bron te 

achterhalen en de hinder zo snel mogelijk weg te nemen. Bij de veroorzaker wordt zo 

mogelijk de oorzaak direct weggenomen en daar waar dat niet mogelijk is, wordt in overleg 

met de opdrachtgever, een vervolgtraject ingezet.  

De (vaste) toezichthouder bij dat veroorzakende bedrijf neemt dit vervolgtraject over. Bij 

vrijwel iedere klacht is er ten minste één terugkoppelmoment met de melder –  direct na het 

indienen van de klacht en eventueel  achteraf over het resultaat van het onderzoek. Dit 

laatste contact verloopt veelal digitaal. 

Buiten kantoortijd geldt doorgaans de standaardklachtenregeling: bij 3 milieuklachten binnen 

1 uur of 5 milieuklachten gedurende de dag met vermoedelijk dezelfde oorzaak wordt de 

geconsigneerde opgeroepen. Ongewone voorvallen, incidenten etc. worden altijd direct 

doorgegeven aan de geconsigneerde.  

Specifieke afspraken waarbij directe inzet gewenst is, hebben we (zo nodig op 

bedrijfsniveau) met de gemeente gemaakt. Klachten die we direct in behandeling moeten 

nemen, worden op het zogenaamde informatieregime geplaatst. Bij invoering van de melding 

in het klachtensysteem s@men, zal de centralist door pop-ups zien welke acties, zoals direct 

de geconsigneerde in kennis stellen, hij moet uitvoeren . 

(Politiek) gevoelige zaken worden uiterlijk de eerste werkdag vóór 12 uur per mail 

teruggekoppeld aan de contactambtenaar van uw gemeente. Ook vindt met deze 

contactambtenaar (regelmatig) afstemming plaats omtrent onze inzet.  

 

5.2 Bedrijfsmeldingen 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen  twee soorten bedrijfsmeldingen, namelijk reguliere 

bedrijfsmeldingen en ongewone voorvallen. Hieronder vindt u het overzicht met het aantal 

reguliere bedrijfsmeldingen en/of ongewone voorvallen gemeld door bedrijven in uw 

gemeente: 

 

Roosendaal 

 Ongewoon voorval 7 

Reguliere bedrijfsmelding 7 

Totaal 14 
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5.3 Totaal klachten 

Het totaal van klachten is een combinatie van twee categorieën. De eerste categorie klachten 

omvat alle klachten waarbij de (vermoedelijke) veroorzaker in uw gemeente is gelegen.  Dit 

kunnen dus ook klachten zijn die buiten uw gemeenten zijn ervaren, maar zijn veroorzaakt 

door een bedrijf in uw gemeente. 

 

De tweede categorie klachten betreft de klachten waarbij er door de klager geen 

(vermoedelijke) veroorzaker is genoemd, maar de klacht is ervaren in uw gemeente. Dit 

betekent dat de klager niet per se woonachtig in uw gemeente hoeft te zijn, maar dat deze 

zich in uw gemeente bevond toen de klacht werd ervaren. 

 

Deze twee categorieën zijn gecombineerd, wat leidt tot het volgende totaaloverzicht: 

Let op: Bij een klacht kunnen meerdere zintuiglijke waarnemingen  (categorieën) door de klager benoemd zijn. 

Hierdoor kan het vermelde totaal afwijken van de sommatie van de categorieën (Bv: ’t stinkt en ik krijg er hoofdpijn 

van) 

 

Roosendaal 

 Ik hoor ... 247 

Bouw / sloop lawaai 2 

Bromtonen / Pieptonen 38 

Burengeluid (muziek, stemmen, huisdieren) 1 

Evenement / festival 22 

Horeca – geluid 73 

Industrielawaai / bedrijf 35 

Overig 69 

Railverkeerslawaai 1 

Vliegverkeer kleine luchtvaart 1 

Wegverkeerslawaai 5 

Ik ruik ... 109 

Baklucht / frituurlucht / vetlucht 3 

Brand / Rook 3 

Chemische lucht / teer / asfalt 33 

Dierenlucht 8 

Mestlucht / Compost / Mengvoeder 27 

Olie- / benzinelucht 8 

Overig 18 

Weeïge lucht 4 

Zoet-zuur 5 

Ik voel … 13 

Gezondheidsklachten* 6 
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Onveiligheid 3 

Overig 1 

Trillingen 3 

Ik zie … 70 

Afval / verontreiniging 20 

Lichthinder 8 

Overig 20 

Ongedierte / plagen 1 

Parkeeroverlast 2 

Rook 4 

Stof 15 

Totaal 428 

 

*Indien een melder, naast de bedrijfsmatige overlast, aangeeft gezondheidsklachten (veelal hoofdpijn, misselijk, 

slapeloosheid) te ondervinden, wordt dat geregistreerd en wordt de melder door de klachtenintake erop geattendeerd 

dat zij mbt hun gezondheidsklachten terecht kunnen bij de huisarts of ggd. Bij ernstige gezondheidsklachten zal de 

klachtenmedewerker de situatie opschalen. 

 

Top (vermoedelijke) veroorzakers van klachten in de gemeente Roosendaal 

Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijven in uw gemeente waarover de OMWB de 

meeste klachten en/of meldingen heeft ontvangen: 

 

Bedrijfsnaam Aantal klachten 

Windpark Roosendaalsche Vliet 104 

La Carambole BV 19 

Mts. Godrie - Blom 19 

Suiker Unie Specialiteiten 19 

Wegrestaurant 't Anker 14 

Cafe Montparnasse 12 

Buren / omwonenden / particulieren 10 

 
Korte inhoudelijke toelichting 

Windpark Roosendaalsche Vliet betreffen voornamelijk klachten vanwege geluidsoverlast. 

Enkele klachten betreffen klachten over slagschaduw en de verlichting op de windmolens. Dit 

zijn jaarlijks terugkerende klachten. In het verleden hebben complexe geluidmetingen 

plaatsgevonden waarbij is gebleken dat ondanks de gemelde overlast geen sprake was van 

een overschrijding van de vigerende geluidsnormen. In november 2018 heeft een hoorzitting 

plaatsgevonden waarbij de gemeente, inrichting, omwonenden en OMWB aanwezig zijn 

geweest. Deze zaak is nog in behandeling.     

 

De klachten over La Carambole betreffen klachten vanwege geluidsoverlast door muziek 

welke afkomstig zijn vanuit de inrichting. Naar aanleiding van diverse metingen is een last 

onder dwangsom opgelegd. 
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Mts. Godrie – Blom en Suiker Unie Specialiteiten betreffen beide klachten vanwege 

geuroverlast. Beide zaken zijn reeds langer gaande en vanuit toezicht nader onderzocht. Er 

wordt door beide bedrijven voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot geur. 

Tijdens de reguliere toezichtcontrole wordt dit onderwerp steeds besproken met de 

inrichting.   

 

Bijzonderheden: 

Met de contactpersoon klachten van de gemeente Roosendaal vindt veelvuldig afstemming 

plaats over o.a. (probleem)bedrijven, werkafspraken, manier van werken, problemen in het 

veld, etc. Deze gesprekken vinden plaats op een fijne constructieve manier. 

 
Provinciale Bedrijven 

In het overzicht hieronder vindt u het aantal vanuit uw gemeente ingediende meldingen en 

de klachten die in uw gemeente zijn ervaren en waarvan de (vermoedelijke) veroorzaker een 

provinciaal bedrijf is. 

 

ROOSENDAAL 

 Reguliere bedrijfsmelding 7 

Ongewoon voorval 8 

Ik hoor … 15 

Ik ruik … 5 

Ik zie … 13 

Totaal 48 

 
 

Overzicht klachtenlocaties Roosendaal  
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6 Branches 

6.1 Vuurwerkverkoop 

In 2018 zijn in de regio in totaal 96 vuurwerkverkooppunten gecontroleerd op naleving van 

de artikelen uit het Vuurwerkbesluit. De controles bij de verkooppunten bestaan uit een 

voorcontrole (medio oktober/november) en controles tijdens de verkoopdagen. 

 

Voorcontroles 

Dit jaar zijn bij de verkooppunten waar geen veranderingen zijn geweest of waar de 

voorgaande jaren geen overtredingen zijn geconstateerd, de voorcontroles administratief 

afgehandeld. Dit was een vervolg op de gezamenlijke werkwijze met de Veiligheidsregio en 

omgevingsdiensten in Brabant. Fysieke controles zijn uitgevoerd bij verkooppunten waar wij 

(naar aanleiding van eerdere constateringen) aandacht voor hebben of waar wijzigingen 

(verbouwing of nieuwbouw) hebben plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in 8 fysieke 

voorcontroles. Alle verkooppunten kregen groen licht voor de verkoop van vuurwerk. Dit 

betekent een naleefgedrag van 100% (ten opzichte van 75% in 2017). 

 

Verkoopdagen 

Tijdens de verkoopdagen zijn de verkooppunten meerdere keren gecontroleerd, voornamelijk 

op het gebruik van de aanwezige voorzieningen. Bij de eerste verkoopcontrole is een 

(digitale) checklist ingevuld en de daarop volgende controles betroffen aspectcontroles.  

Bij 13 verkooppunten zijn overtredingen geconstateerd. Dit betekent een naleefgedrag van 

87,5% (ten opzichte van 68% in 2017). Van de 96 verkooppunten zijn de volgende 

constateringen gedaan (waarbij de waarschuwingen blijven gelden voor het volgend 

verkoopjaar): 

- 79x in orde (geen overtreding) 

- 12x waarschuwing met 1 of 2 overtredingen 

- 1x waarschuwing met 3 overtredingen 

- 4x geen verkoop geconstateerd. 

 

De meest voorkomende overtredingen zijn te herleiden naar het gebruik van de 

(buffer)bewaarplaatsen tijdens de verkoopdagen en dan vooral met betrekking tot 

openstaande deuren. 

Op zondagen mag geen vuurwerk worden verkocht (de daadwerkelijke overdracht aan de 

consument). Dit is vastgelegd in het Vuurwerkbesluit. Op zondag 30 december is 

steekproefsgewijs een aantal verkooppunten gecontroleerd. Er zijn geen overtredingen van 

verkoop op deze dag geconstateerd. 

 

Gebaseerd op de resultaten van 2017 en 2018 adviseren wij om de werkwijze van 2018 in 

2019 aan te houden. Bij nieuwe of gewijzigde (verbouwde) verkooppunten voeren we een 

fysieke voorcontrole uit. Daarnaast worden enkele verkooppunten (de aandachtsbedrijven) 

geselecteerd voor een fysieke voorcontrole. Verder zijn we voornemens om de 

vuurwerkverkooppunten te informeren over de door de OMWB geconstateerde 

aandachtsgebieden. Met deze proactieve voorlichting beogen we het toezicht efficiënt in te 

richten en tegelijkertijd ook de bedrijven te controleren die het meeste aandacht behoeven.  

 

Situatie Roosendaal 

Binnen de gemeente Etten-Leur zijn 4 verkooppunten. Hier zijn administratieve voorcontroles 

uitgevoerd en controles tijdens de verkoopperiode.  

Er is één waarschuwingen gegeven. 

Naleefgedrag : 75 % 
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6.2 Risicorelevante bedrijven 

Het project Risicorelevante bedrijven is een van de speerpunten van het Bestuurlijk Platform 

Omgevingsrecht (BPO). In 2018 hebben de Brabantse omgevingsdiensten, de 

veiligheidrisico’s en de waterschappen gewerkt aan een naleefstrategie. Hoofditem hierbij is 

een omslag van regelgericht naar risicogericht toezicht, waarbij het bijbrengen van 

bewustwording en het wijzen op de eigen verantwoordelijkheid voorop staat (cultuur). Over 

dit thema is voor bestuurders en directieleden van bedrijven een bestuurlijke conferentie 

georganiseerd. Meer dan honderd deelnemers bereikten een consensus over de aanpak. 

De naleefstrategie wordt momenteel in een pilot getoetst – in 2018 bij zes bedrijven in de 

regio Midden- en West Brabant, in 2019 zullen dat 23 bedrijven zijn. Het cultuuraspect is niet 

alleen van belang bij bedrijven, maar zeer zeker ook bij de overheidsdiensten. Medewerkers 

van de Brandweer Midden- en West-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta en de OMWB 

krijgen daarom kennis- en trainingsdagen om zich de methodiek en denkwijze eigen te 

maken. Het project staat nadrukkelijk in de belangstelling van de Staatssecretaris.  

 

In uw gemeente 

Er zijn 2 integrale en 1 onaangekondigde controles uitgevoerd bij risicorelevante bedrijven. 1 

rapportage is in de afrondende fase. De hercontroles en het ongewoon voorval zijn 

afgehandeld. 

 

6.3 Tankstations (zonder LPG) en garagebedrijven 

In het werkprogramma 2018 is in het kader van Intensivering Digitaal Toezicht gestart met 

branchegericht toezicht bij de garagebedrijven en bij tankstations zonder LPG. Een belangrijk 

onderdeel van de pilot is het gebruik van Digitale checklisten, waarmee we medio 2017 zijn 

gestart. Op basis van de uitkomsten is het mogelijk om informatiegestuurd en risicogestuurd 

te werken, en kunnen wij opdrachtgevers adviseren bij het opstellen van de 

werkprogramma’s. Onzee analysecapaciteit gaan we vergroten.  

 

In 2018 zijn er bij 42 tankstations (zonder LPG) controles uitgevoerd en bij 61 

garagebedrijven. De controles zijn uitgevoerd in Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 

Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, 

Rucphen, Tilburg en Zundert. 

Van de 42 gecontroleerde tankstations, is er bij 14 minimaal één overtreding geconstateerd. 

Dit correspondeert met een naleefgedrag van 67%. De zwaarste categorieën overtredingen 

vonden   plaats bij 10 tankstations. Dit correspondeert met een naleefpercentage van 78%. 

 

Van de 61 gecontroleerde garagebedrijven is er bij 20 minimaal één overtreding 

geconstateerd (naleefpercentage 67%). De zwaarste categorieën overtredingen vonden deze 

plaats bij 17 garagebedrijven (naleefpercentage 72%). Ook wanneer er alleen gekeken wordt 

naar de zwaardere overtredingen, is het naleefpercentage bij de bezochte garagebedrijven 

en tankstations niet heel hoog.  

  

33% 

67% 

Tankstations 

Met overtredingen Zonder overtredingen 

33% 

67% 

Garagebedrijven 

Met overtredingen Zonder overtredingen 
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Bij tankstations zijn voornamelijk overtredingen geconstateerd ten aanzien van de 

vloeistofdichte vloer en de ondergrondse tank. Bij garagebedrijven werd bij de vraag of 

bodembedreigende activiteiten boven een bodembeschermende voorziening werden 

uitgevoerd, de meeste overtredingen geconstateerd.  

Het is daarom aan te bevelen om deze tot de  B1+-categorie behorende bedrijven frequent 

te blijven bezoeken. We zullen bij deze bezoeken extra aandacht geven aan de hierboven 

geconstateerde aandachtsgebieden om het naleefpercentage binnen deze branches naar een 

hoger niveau te krijgen.  

 

 

7 Intensivering toezicht veehouderij (ITv) 

7.1 Regionale situatie ITv 

Sinds 1 januari 2018 zijn op initiatief van de Noord-Brabantse gemeenten en de provincie 

Noord-Brabant de inspecties bij veehouderijen geïntensiveerd. Gedurende drie jaar 

controleren de toezichthouders van de drie betrokken omgevingsdiensten (ODZOB, OMWB en 

ODBN) op uniforme wijze of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. 

Daarnaast informeren zij agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing.  

Een aantal gemeenten nemen niet deel aan het ITv-project.  

 

Door te werken met de voor dit project ontwikkelde digitale checklisten en de ITv-app is 

gezorgd voor een zo uniform mogelijke uitvoering van de inspecties en de monitoring 

daarvan. De resultaten die in de rapportage zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de 

inhoudelijke bevindingen van de integrale controles die zijn uitgevoerd.  

Naast deze inhoudelijke bevindingen is uit de controles in 2018 gebleken dat de 

toezichthouders meer dan voorgaande jaren geconfronteerd worden met ondernemers voor 

wie het toekomstperspectief van hun bedrijf onduidelijk is. De veehouderij is in transitie; 

bedrijven verduurzamen of stoppen. Dit betekent dat de toezichthouders niet alleen 

controles uitoefenen en daarvoor kennis van wet- en regelgeving moeten hebben, maar ook 

het oog zijn voor de gemeente wat betreft bedrijven die mogelijk ondersteuning vanuit de 

overheid nodig hebben. Een aantal gemeenten heeft al vertrouwenspersonen ingezet om 

samen met de agrarische ondernemers de mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken 

 

Er is zowel een rapportage voor heel Noord-Brabant opgesteld als een specifieke rapportage 

voor elke deelnemer. Begin februari 2019 ontvingen de deelnemers  een mail met 

inloginstructies voor het ITv-portaal. Dit portaal geeft toegang tot beide rapportages. Ook 
bevat het portaal een link waarmee de eigen data gedownload kunnen worden. De gegevens 
in de ITV-portaal zal in 2019 ieder kwartaal geüpdatet worden.  

 

7.2 ITv in Roosendaal 

Uw gemeente heeft in 2018 niet deelgenomen aan het ITv-project. Wilt u meer weten over 

dit project kunt u contact opnemen met Paul Verreijt van de OMWB.  
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8 Adviestaken 

8.1  Asbest/totaalsloop 

Asbest 

Een groeiend vertrouwen in de kennis en kundigheid van de OMWB voor de uitvoering van de 

asbesttaken blijkt onder meer uit het willen overnemen van de budgetadviezen voor het 

werkprogramma. Ook brengen steeds meer gemeenten extra taken in; van het afhandelen 

van meldingen over illegaliteit tot en met het afhandelen van particuliere 

asbestsloopmeldingen en het toezicht daarop. Slechts een enkele gemeenten voert een deel 

van de asbestbasistaken nog zelf uit. 

2018 stond in het teken van meer informatiegestuurd en risicogericht werken. De 

asbestsaneerders die zich keurig melden wanneer te gaan saneren doen het eigenlijk erg 

goed. We zien daar een groeiend naleefgedrag, 94% in 2018. Omdat in de meldingsfase nog 

veel bijsturing nodig is, waarmee we overtredingen in de saneringsfase voorkomen, blijft de 

inzet in 2019 hierop hetzelfde. De ervaring heeft geleerd dat we de teugels op gemelde 

saneringen wat losser kunnen laten, maar dat meer inzet nodig is om de – nog veel 

voorkomende – illegaliteit aan te pakken.   

 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor de taakuitvoering in 2019 en 2020 zijn: 

 Meer risicogericht en informatiegestuurd sloopmeldingen afhandelen, waardoor een 

lagere inspanning nodig is. Van 100% volledig toetsen naar een streven van 30% 

volledig en 70% alleen op hoofdlijnen. 

 Een verlaging van de toezichtinspanning op gemelde bedrijfsmatige saneringen. Van 

het streven om op 40% van de gemelde saneringen een controle uit te voeren naar 

een minimum van 10%. 

 Daardoor wordt binnen het toezichtbudget ruimte gecreëerd voor het uitvoeren van 

ketengericht toezicht.  

 Toevoeging van de afhandeling van meldingen van illegaliteit en de nazorg op 

asbestincidenten. Dit zijn taken die voorheen als verzoektaak zijn ingebracht.  

 Meer focus op signalen van illegaliteit in het uitvoeren van administratief toezicht 

 

Met deze wijzigingen wordt een vollediger pakket aan diensten gerealiseerd, met als doel om 

illegaliteit beter te kunnen aanpakken. Dit is vastgelegd in de bestuurlijk vastgestelde 

werkwijze asbest 2019. 

Het aangekondigde asbestdakenverbod per 2024 heeft in 2018 nog niet merkbaar geleid tot 

meer asbestsaneringen. De verwachting is dat hierin komend jaar verandering kan komen, 

maar ook dat de illegaliteit zal toenemen. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat dan ook 

meer geld nodig is om de asbesttaak goed te kunnen blijven uitvoeren. Door slim, 

risicogericht en meer projectmatig te gaan werken, bij bijvoorbeeld grote collectieve 

saneringsacties, kunnen we grip blijven houden op de branche.  

 

Aantal meldingen Aantal veldtoezicht Aantal administratief toezicht 

322 40 149 

 

Er zijn3 ad-hoc verzoektaken afgehandeld. Er zijn niet genoeg asbestadviestaken ingebracht 

om het gekregen budget uit te putten. Het tekort is gebruikt om de overschrijding van de 

basistaak op te vangen. 

 

Totaalsloop 

Als een object of gebouw geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt, dan spreekt men over 

‘totaalsloop’. Bij totaalsloop is ook regelmatig sprake van asbest. Gezien de grote 

gezondheidsrisico’s is een afzonderlijk wettelijk kader voor asbest ontwikkeld, waar een 

belangrijke rol voor de overheid is weggelegd. 
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Het afhandelen van sloopmelding is geen basistaak. Niettemin hebben vijf gemeenten deze 

opdracht in 2018 aan de OMWB gegund: Hilvarenbeek (beoordeling sloopmeldingen), en 

Bergen op Zoom, Halderberge, Oosterhout en Waalwijk (beoordelen en  onder mandaat 

afhandelen en steekproefsgewijs uitvoeren van toezicht). 

Met twee gemeenten lopen gesprekken over de opdrachtverstrekking. 

 

8.2 Energie: EED-beoordelingen 

Op grond van de Europese Energy Efficiency Directive (EED) moeten bedrijven met meer dan 

250 medewerkers of een bruto jaaromzet van meer dan 50 miljoen Euro sinds eind 2015 

eens in de vier jaar een energie-audit uitvoeren en de rapportage door het bevoegd gezag 

laten beoordelen. Het beoordelen van de EED-rapporten is een wettelijk verplichte taak voor 

het bevoegd gezag. De OMWB voert deze beoordeling voor de meeste gemeenten en de 

provincie uit. Sinds de EED-regelgeving van kracht is hebben wij circa 650 EED-rapportages 

beoordeeld. Bedrijven die de verplichte rapportage nog niet hebben ingediend, worden door 

ons aangeschreven. Aanvullend op de EED-rapportage wordt als basis voor toezicht een plan 

van aanpak verlangd waarin het bedrijf aangeeft aangegeven wanneer welke maatregelen 

worden uitgevoerd. Omdat vaak aanvullende gegevens bij de bedrijven moeten worden 

opgevraagd, hebben de EED-beoordelingen een relatief lange doorlooptijd. 

 

Naast de beoordeling van rapporten en het opstellen van een beoordelingsrapport met 

begeleidende brief zijn met dit budget de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 registratie en monitoring EED-plichtige bedrijven op auditverplichting; 

 EED-plichtige bedrijven aanschrijven op auditplicht; 

 vragen beantwoorden n.a.v. aanschrijvingsbrief.  

 onderzoek bij Kamer van Koophandel, opvragen jaarrekeningen om te toetsen of een 

bedrijf EED-plichtig is; 

 gevraagde aanvullingen beoordelen of herbeoordeling van EED-rapportage.  

 termijnen bewaken; 

 communicatie met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), onder meer 

rapporteren over stand van zaken. 

 

De OMWB is ook lid van het landelijk Kernteam EED; we wonen vergaderingen bij en 

schrijven mee aan pre-adviezen voor concernbedrijven. 

 

In 2018 was het beoordelen van EED-rapporten opgenomen in Programma 1 (Basistaken). 

Omdat niet alle EED-plichtige bedrijven tot de ‘basistaakbedrijven’ behoren, is ervoor 

gekozen het beoordelen van de EED-rapporten in 2019 voor alle bedrijven op te nemen in 

Programma 2 (verzoektaken), om zo tot heldere en eenduidige afspraken over de 

opdrachtverlening te komen. 

Eind 2019 start de tweede cyclus van vier jaar. Bedrijven moeten dan een nieuwe EED-audit 

uitvoeren en het rapport daarvan laten beoordelen. Met ingang van deze nieuwe ronde wordt 

het Rijk mogelijk het bevoegd gezag voor het beoordelen van de rapportages. In de loop van 

2019 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. 

 

Lokale situatie 

De gemeente Roosendaal heeft hiervoor in het werkprogramma 2018 €10.000 opgenomen. 

In opdracht van de gemeente zijn in 2018 negen EED rapporten beoordeeld en/of in 

behandeling. Totale omvang € 5.416,- 

   

Doorkijk 2019 / 2020 EED-beoordelingen 

De gemeente heeft € 20.000,- opgenomen in het Werkprogramma 2019. Bij overschrijding 

van dit budget zal de OMWB contact opnemen met de gemeente om afspraken te maken 

over de te volgen werkwijze. 
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Gelet op de onduidelijkheid betreffende de mogelijke overdracht van het bevoegd gezag voor 

het beoordelen van EED-rapporten naar het Rijk is er op dit moment nog geen zicht op de rol 

van de OMWB in 2020 bij de uitvoering van deze taak. De gemeente zal hierover in de loop 

van 2019 worden geïnformeerd. 

  

8.3 Sanering verkeerslawaai 

Een aantal gemeenten maakt al jarenlang gebruik van adviseurs van de OMWB om de 

saneringsvoorraad binnen haar gemeentegrenzen terug te brengen. De OMWB staat dan in 

voor de projectleiding, het opstellen van een saneringsprogramma (waaronder bepalen van 

de gevelbelasting), de communicatie met de betrokken huurders en eigenaren en de 

administratieve afhandeling.  

In begin 2018 hebben we daar een waardevol en eigentijds hulpmiddel aan toegevoegd 

(https://geluidsanering.omwb.nl/), zodat burgers optimaal geïnformeerd worden over de 

status van een saneringsproject en de administratieve last afneemt.  

Sinds kort proberen we saneringsprojecten te combineren met het aspect energie,  omdat 

beide prima gecombineerd kunnen worden bij isolerende maatregelen. 

 

In 2018 heeft BSV alle gemeentes gevraagd hun openstaande saneringsobjecten door te 

geven en de bekende saneringslijsten op te schonen (opschoonactie). Dit moet de totale 

(landelijk) saneringsomvang in beeld brengen, inclusief het budget dat daar grofweg voor 

uitgetrokken moet worden. Dit gebeurt met het oog op een juiste opname van de regelingen 

rondom geluidsanering in de Omgevingswet. 

 

 In het werkprogramma 2018 is geluidsanering niet expliciet opgenomen als 

speerpunt, maar maakt het onderdeel uit van speerpunt 2016: geluidadvisering algemeen. 

Net als in voorgaande jaren is er in 2018 geen geld opgenomen in het werkprogramma voor 

geluidsanering. Projecten zijn dus als P4-opdrachten ingeboekt. 

 

In de gemeente Roosendaal lopen vier geluidsaneringsprojecten, voor het merendeel al vele 

jaren (de oudste uit 2013). Deze bevinden zich in verschillende fases van voorgang. De 

‘lopende’ projecten hebben gedurende enkele jaren in een impasse gezeten. 

Door de impasse in de voortgang liep de gemeente het risico dat reeds betaalde 

voorbereidingssubsidies terugbetaald moeten worden, omdat projecten te lang (formeel: 

meer dan twee jaar) stil liggen. Eind 2018 is dit probleem op verschillende niveaus bij de 

gemeente geadresseerd. Dit heeft geresulteerd in een bijeenkomst bij de gemeente met 

betrokkenen waar toen nadrukkelijk de intentie is uitgesproken een ‘doorstart’ te maken. 

 

Als concreet resultaat van genoemde bijeenkomst zijn er twee opdrachten verstrekt: het 

opschonen van de saneringslijst  en met de gemeente onderzoeken welke bronmaatregelen 

in het project ‘Savl B- en E-lijstwoningen’ ingezet kunnen worden om de geluidbelasting 

omlaag te brengen. Beide opdrachten vloeien voort uit dringend verzoek hiertoe van BSV. De 

eerste opdracht is uitgevoerd, op de tweede is het wachten op een naam van een ter zake 

deskundige van de gemeente en die gemachtigd is verkeerstechnische (wegverhardingen) 

keuzes te maken. 
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Overzicht van de geluidsaneringsprojecten in 2018 incl kosten : 

Projecten 
 

kosten 

Gemeente Roosendaal, Savl E- en B-lijstwoningen Centrum Roos € 515,75 

Gemeente Roosendaal, Savl Restant A-lijst € 840,00 

Gemeente Roosendaal, Savl Savl B- en E-lijstwoningen € 1.003,75 

Onderzoeken bronmaatregelen € 210,00 

Opschonen saneringslijst zoals beschikbaar gesteld door BSV € 1.260,00 

Savl B- en E-lijst Zundertseweg en flat Pr. Kennedy € 1.470,00 

totaal € 5.299,50 

 

Eind 2017 is er door een betrokken bewoner (woonachtig in een saneringswoning) bezwaar 

gemaakt op een beslissing voorvloeiende uit het (afgeronde) project ‘Savl Restant A-lijst’. Op 

verzoek van de gemeente zijn toen aanvullende werkzaamheden verricht om de gemeente 

van informatie te voorzien om inhoudelijk op het bezwaar te kunnen ingaan. 

 

Doorkijk 2019/2020  

Uit de uitgevoerde opschoonactie blijkt dat er nog ruim elfhonderd woningen in de gemeente 

Roosendaal op de saneringslijst staan. Dit betekent dat er nog veel werk resteert om de 

saneringslijst helemaal op te lossen. Voor 2019 is er echter geen opdracht aan de OMWB 

gegeven om nieuwe saneringsprojecten op te starten.  

 

In het werkprogramma 2019 heeft de gemeente voor geluidsanering geen budget 

opgenomen. Omdat vier projecten nog doorlopen in 2019/2020 en ondersteuning van de 

OMWB daarbij gewenst is, moeten hier wellicht nog nadere afspraken over worden gemaakt. 

Een van de risico’s is dat bij onvoldoende voortgang de gemeente reeds beschikbaar 

gestelde (voorbereidings)subsidie terug moet betalen.  

 

8.4 Ruimtelijke Ordening 

Deze betreffen ruimtelijke ordening, waaronder opstellen milieuparagrafen, toetsen 

bestemmingsplan en uitvoeren van milieuonderzoek t.a.v ruimtelijke ordening. Sinds 2018 is 

er een nieuw team van twee ervaren RO-adviseurs bij de OMWB. In 2018 is geïnvesteerd op 

ontzorgen van de gemeente, pro-actief meedenken en een duurzaam klantcontact met 

gemeenten. Bij diverse gemeentes zijn onze RO-adviseurs regelmatig in huis, waardoor de 

lijnen met de RO-ambtenaren en Team vergunningen in deze gemeenten kort zijn. In de 

ruimtelijke ordening lopen ook enkele pilots op het gebied van de Omgevingswet in 

samenwerking met gemeenten. 

 

De omzet voor ruimtelijke ordening (RO) zal naar verwachting stijgen in 2019. Vrijwel alle 

gemeentes hebben in 2019 een hoger budget opgenomen voor de 2.11 taken dan in 2018. 

Daarnaast biedt de Omgevingswet nieuwe kansen, omdat deze wet vanuit planvorming is 

ingericht en een integrale benadering van de kwaliteit van de leefomgeving belangrijk is. 

Adviseren in RO vraagt om integraliteit.  

 
De gemeente Roosendaal heeft in 2018 geen budget opgenomen voor deze taken, maar 

heeft in 2018 buiten werkprogramma voor ruim € 72.000,- aan werkzaamheden op RO-

gebied laten uitvoeren. In 2018 werden de RO-adviseurs van de OMWB bij een groot aantal 

adviezen ingezet. Tweewekelijks is de RO-adviseur aanwezig bij de gemeente. Er lopen 

enkele grote vragen t.a.v. de Omgevingswet. 
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Doorkijk 2019 RO-advisering 

De verwachting is dat de vraag constant blijft of toeneemt.  

 

8.5 Bodem, water, lucht    

Bodem 

In 2018 is gestart met de voorbereidingen op overgang van de bevoegd heden van de Wet 

bodembescherming naar de Omgevingswet en daaraan gekoppelde Aanvullingswet Bodem. 

Met een nieuwsbrief zijn deelnemers hierover geïnformeerd.   

In 2019 start de provincie gesprekken met de gemeenten over de ‘warme overdracht’ van 

haar dossiers. Aangezien de OMWB deze dossiers veelal beheert en de taken voor de Wet 

bodembescherming voor provincie, Tilburg en Breda uitvoert en voor de meeste gemeenten 

(en provincie) het bodeminformatiesysteem beheert, zal zij daar een belangrijke rol in 

spelen.  

Daarnaast gaat in 2019 ook de proeftuin Doen, Leren en Opschalen van start. Hierin willen 

gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en waterschappen gezamenlijk handvatten 

creëren voor het integraal opnemen van gebruik van ondergrond in omgevingsplannen, -visie 

en programma’s. Dit gebeurt samen met collega’s van duurzaamheid, RO, klimaatadaptatie, 

bodemenergiesystemen etc. om zodoende een integrale afweging te maken van het gebruik 

van de ondergrond en de daarmee gepaard gaande eisen en richtlijnen. 

 

De OMWB heeft 24 opdrachten/adviesverzoeken ontvangen en/of afgehandeld en dat zijn er 

meer  dan vooraf geraamd. 

   

Geluid en lucht 

Gemeenten maken veel gebruik van de specialisten geluid en lucht. Misverstanden  over het 

opnemen van budget voor geluid- en luchtonderzoek in de werkprogramma’s (onder meer 

controles en geluidsopdrachten bij evenementen) zijn in 2018 door Nico van Mourik uit de 

wereld geholpen.  

De algemene trend is dat  deelnemers meer geluidadviezen aanvragen – niet alleen voor 

vergunningen of meldingen, maar ook in het kader van ruimtelijke procedures en 

gemeentelijk beleid (APV, evenementen). Wat betreft metingen krijgen we steeds meer 

opdrachten voor het (langdurig) monitoren van geluidbronnen: zoals windturbines en 

rijkswegen (A59 en A67)  (ODZOB), deze metingen worden op dit moment uitgevoerd.  

In 2019 starten we met geluidmetingen bij de HSL, in opdracht van gemeente Moerdijk, om 

te controleren of de berekende geluidsbelasting wel overeenkomt met de werkelijke 

geluidsbelasting.  

Luchtonderzoeken zijn kostbaar en vragen verhoudingsgewijs veel begeleidingsuren. 

 

Overig 

Makelaarsloket  

Er is iets minder gebruik gemaakt van het makelaarsloket dan vooraf is ingeschat. 

  

Invoer bodemrapporten  

Er zijn minder bodemonderzoeken aan de OMWB aangeboden voor invoer in het 

bodeminformatiesysteem dan vooraf is ingeschat. Dit verklaart de (geringe) onderbesteding 

van dit budget.  

 

8.6 Detachering bouwen 

Sinds enkele jaren doen diverse gemeentes een beroep op de OMWB voor ondersteuning op 

het vlak van bouwadvisering in de brede zin van het woord. Dit heeft diverse redenen: 

krapte op de markt voor goed gekwalificeerd personeel, flexibiliteit en werkplantechnische 

redenen. Voor de komende jaren komt daar wellicht de onzekerheid over de consequenties 

van de uitwerking van de nieuwe bouwregelgeving bij.  
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Met de komst van de bouwunit in 2017 streeft de OMWB ernaar verzoeken voor 

ondersteuning bij bouwplantoetsing en -toezicht zo veel mogelijk met eigen personeel op te 

vangen.  

 

De onzekerheid over het toekomstig volume van de bouwtaken speelt uiteraard ook bij de 

OMWB. Een belangrijke reden dat de OMWB terughoudend is met het werven van nieuwe 

mensen om opengevallen plaatsen (tijdelijk) bij OMWB-gemeentes op te vullen. Een 

uitzondering wordt gemaakt als de aanvraag voor ondersteuning structureel van aard is 

(opgenomen in het werkprogramma), of op ad-hoc basis als het niet ten koste gaat van 

andere werkzaamheden opgenomen in het werkprogramma. 

 

De toekomst zal uitwijzen of er groei mogelijk is voor de bouwpoot van de OMWB. Veel zal 

afhangen van de mate waarin OMWB-gemeentes dergelijke taken structureel bij de OMWB 

willen onderbrengen en/of wat, als gevolg van veranderende wetgeving, straks door 

marktpartijen uitgevoerd mag worden. 

 

8.7 Externe veiligheid  

Voor de uitvoering en kennisopbouw van externe veiligheidstaken en -advisering bij VTH, 

ruimtelijke planvorming en transport stelt het Rijk financiële middelen beschikbaar via het 

zogenaamde Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). De provincie keert die middelen 

uit aan de OMWB. De OMWB heeft daartoe in 2018 een regionaal uitvoeringsprogramma 

IOV2018 opgesteld. De gemeente kan binnen dit programma zelf verzoektaken EV (VRZ-

IOV) aanvragen bij de OMWB. Verder wordt binnen het programma door de OMWB een 

aantal projecten uitgevoerd (PRO-IOV) en zijn er middelen gereserveerd ter versterking van 

de taakuitvoering door de OMWB (VOD-IOV: kennisopbouw en -beheer, communicatie en 

borging/monito-ring) in het belang van de gemeentelijke taakuitvoering. Naast het IOV-

budget heeft de gemeente Roosendaal voor EV-taakuitvoering € 30.000 opgenomen in het 

werkprogramma.  

 

EV-werkzaamheden 

Binnen het IOV-programma zijn voor de gemeente Roosendaal de volgende werkzaamheden 

verricht (VRZ-IOV): RRGS-beheer, implementeren en uitvoeren van EV bij branchegericht 

toezicht, ondersteuning verantwoording groepsrisico en inventarisatie vervoer gevaarlijke 

stoffen. Enkele medewerkers van de gemeente hebben deelgenomen aan de EV-cursus. 

Binnen het IOV-programma is door de gemeente een tweetal opdrachten verleend 

(Advisering EV en RBM-berekening Stadsoevers/Mariadal). Binnen het werkprogramma is 

gewerkt aan EV-advisering spoor, EV-advisering vergunningverlening, EV-adivesering 

vuurwerk en EV-advisering algemeen. De uitvoering van PRO-IOV en VOD-IOV wordt 

afzonderlijk gerapporteerd en is te vinden op de website van omgevingsdienst.nl, 

Brabantnet. 

 

Financiën 

De gemeente Roosendaal heeft voor speerpunt 2.18 (advies grijs) in het werkprogramma 

2018 € 30.000,- opgenomen. In het regionaal uitvoeringsprogramma IOV2018 is voor de 

gemeente Roosendaal € 14.000,- gereserveerd (VRZ-IOV). In onderstaande tabel is de 

uitputting per onderdeel opgenomen. In onderstaande grafiek is de gesommeerde uitputting 

van het werkprogramma en het VRZ-IOV-budget weergegeven (rode lijn) t.o.v. de 

gesommeerde lineaire uitputting (blauwe lijn). Bij de gemeente Roosendaal blijft de 

besteding enigszins achter. Verder zijn EV-werkzaamheden voor de gemeente Roosendaal 

verricht binnen het overige IOV-programma, zoals hierboven beschreven. De totale 

besteding aan EV-middelen in 2018 (VRZ-IOV + PRO-IOV + VOD-IOV + WP) t.b.v. de 

gemeente Roosendaal is in onderstaande grafiek weergegeven (groene lijn). 
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Ontwikkelingen 

Na 2019 zal het IOV-programma zeer waarschijnlijk beëindigd worden. Dit hangt af van de 

resultaten van het landelijk financieel lastenonderzoek dat momenteel plaatsvindt. Dit 

‘advies structurele financiering’ onder leiding van Van Belzen onderzoekt de omvang van de 

bestuurlijke lasten met betrekking tot de taakuitvoering externe veiligheid. Daarbij zal 

eveneens bekeken worden hoe deze taken en activiteiten gefinancierd kunnen worden en bij 

welke partij het eigenaarschap ligt. Geadviseerd wordt in de gemeentelijke begroting voor 

2020 ook externe veiligheid op te nemen. 

 

Verder zal de gemeente zich voor moeten bereiden op de Modernisering van het 

Omgevingsveiligheidsbeleid, zoals dit opgenomen is in de Omgevingswet. Gemeenten en de 

Provincie zullen de aandachtsgebieden van risicovolle activiteiten in beeld moeten brengen 

en opnemen in de omgevingsplannen. Geadviseerd wordt alvast na te gaan wat de 

consequenties hiervan zullen zijn en hoe de ambities t.a.v. omgevingsveiligheid in de 

omgevingsvisie kunnen worden vastgelegd. 

 

 

9 Omgevingswet 

Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet heeft de OMWB in 2018 met de deelnemers 

gewerkt langs drie sporen: 

• netwerk/aansluiting; 

• cultuur/kennis; 

• proces/systeem.  

De diverse pilots, verkenningen en samenwerkingsverbanden staan vermeld in bijlage 2. De 

projecten en contactpersonen staan ook in het geografisch informatiesysteem (GIS) vermeld. 

 

9.1 Verkennen en voorbereiden 

Netwerk en samenwerking 

De belangstelling voor samenwerkingsprojecten was met 25 projecten groot; vooraf was de 

inschatting dat 15 projecten realistisch was. De 25 projecten varieerden van pilots 

omgevingsplan tot omgevingsvisies, en van living lab tot proeftuin. Alle opgedane kennis zal 

in 2019 in- en extern in trainingssessies gedeeld worden. 

GGD, veiligheidsregio en omgevingsdienst stemmen hun voorbereidingen op de 

omgevingswet met elkaar af en hebben ook gezamenlijk een netwerkbijeenkomst voor 

gemeenten georganiseerd. ODBN, ODZOB en OMWB hebben op basis van een impactanalyse 

Gemeente Roosendaal

VRZ IOV budget € 14.000

WP-budget € 30.000

VRZ IOV besteed € 8.608

PRO IOV besteed € 7.639

VOD IOV besteed € 8.925

WP-besteed € 29.292

Totaal besteed EV € 54.464



 

Rapportage T3, gemeente Roosendaal  

 pagina 26 van 42 

een actieplan opgesteld voor acties die de drie Brabantse diensten gezamenlijke of 

individuele zullen oppakken. 

Onder andere naar aanleiding van de uitgevoerde studie naar het verdwijnen van het 

inrichtingenbegrip en het overgangsrecht is de OMWB betrokken bij overleggen tussen de 

provincie/IPO en het ministerie van I&W. Tot slot heeft de OMWB in verschillende 

bijeenkomsten – programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, specifieke bijeenkomsten 

met deelnemers, provinciale omgevingsvisie en nationale omgevingsvisie (NOVI) – bijdragen 

geleverd over milieu- en duurzaamheidsaspecten, de rol van omgevingsdiensten en de 

organisatie van decentrale overheden onder de Omgevingswet. 

 

Kennis en cultuur 

In de pilot Omgevingsvisie Roosendaal is voor meerdere milieuthema’s een uitgebreide 

analyse uitgevoerd naar milieugebruiksruimte en de Omgevingswet. Dit heeft waardevolle 

informatie opgeleverd. Ook voor het Havenbedrijf Moerdijk en geselecteerde gebieden in de 

gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Geertruidenberg en Tilburg is een omgevingsanalyse 

uitgevoerd.  

In samenwerking met de provincie, waterschappen en gemeenten is het project train-de-

trainer uitgevoerd, begeleid door het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De 

OMWB heeft twee trainers geleverd en bijgedragen aan de inhoud van de trainingen. In 

Brabant zijn hiermee ruim 900 collega’s opgeleid. Er was zowel aandacht voor inhoudelijke 

kennis als voor de cultuuraspecten van de veranderopgave. 

De OMWB heeft ook geparticipeerd in het project Handvatten voor het Omgevingsplan, dat 

naast extra kennis en inzicht onder meer ook de zogeheten staalkaarten heeft opgeleverd: 

bouwstenen voor gemeentelijke omgevingsplannen. Deze staalkaarten zijn eind 2018 online 

gepubliceerd. Met name de staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten is van belang voor 

milieuaspecten als geluid en externe veiligheid. In 2019 zal VNG Realisatie waarschijnlijk een 

vervolg initiëren. 

De OMWB heeft naast de staalkaarten ook de (landelijke) primeur van het allereerste 

stappenplan voor de omgevingsvergunning. Dit is opgesteld in opdracht van de provincie en 

in afstemming met ODBN en ODZOB. In 2019 wordt dit stappenplan verder vormgegeven en 

gedeeld met IPO, VNG en het ministerie van I&W. 

Intern zijn bij de OMWB-medewerkers de gevolgen van de Omgevingswet voor de dienst 

onder de aandacht gebracht en is inhoudelijke kennis breed gedeeld. Het kernteam heeft ook 

deelgenomen aan de consultatie van nieuwe wetgeving, individueel en samen met de 

provincie. De consultatie voor het Invoeringsbesluit heeft de OMWB gecoördineerd namens 

de provincie en de drie Brabantse omgevingsdiensten. 

 

Proces en systeem 

In de pilot De Krogten, met de gemeente Breda, zijn de gevolgen van het nieuwe stelsel, en 

met name de vereisten voor digitale informatiestromen nader geanalyseerd. Met de 

gemeente Tilburg loopt een vergelijkbaar traject.  

Samen met VNG Realisatie en de gemeente Bergen op Zoom is een praktijkproef uitgevoerd 

die inzicht heeft opgeleverd in de milieuaspecten die digitaal ontsloten moeten (en kunnen) 

worden. Deze praktijkproef wordt ook gebruikt om het nieuwe omgevingsloket vorm te 

geven. 

 

9.2 Vormgeven basistakenpakket 3.0 

De OMWB heeft samen met de VNG, IPO, het ministerie van Binnenlandse zaken en een 

selectie van gemeenten mede vorm gegeven aan het nieuwe basistakenpakket, waarbij de 

insteek een beleidsneutrale overgang en een logische opbouw was. De OMWB heeft ook 

gesprekken georganiseerd tussen het ministerie BZK, de provincie Noord-Brabant, ODBN, 

ODZOB en OMWB over de financiële consequenties van dat nieuwe basistakenpakket. Dit 

wordt in 2019 in ODNL-verband nader geanalyseerd. 
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Een werkgroep met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten gaat aan de slag met de 

transponering van het huidige basistakenpakket (Bor, 2017) naar het nieuwe (Ow, 2021) om 

te komen tot een werkbaar basistakenpakket in het Invoeringsbesluit.  

 

9.3 Personele inzet en financiering 

Personele inzet en samenwerking 

De verkenningen op het gebied van geluid zijn in concept opgesteld, maar moet nog 

inhoudelijk gecontroleerd worden door de specialisten. De drukte in het reguliere werk 

belemmert en vertraagt het opleveren van deze onderdelen. De collega’s die de 

verdiepingsslag kunnen maken zijn juist de collega’s die al druk bezet zijn. Ook binnen het 

kernteam is merkbaar dat er een hoge werkdruk is. Waar wordt gestuurd op declarabiliteit 

en productie, gaat ‘regulier werk’ voor op Omgevingswet- werk. 

Desondanks raken steeds meer collega’s betrokken bij de voorbereiding op de omgevings. 

Met name in de vakgebieden Bodem en Externe Veiligheid verkennen we de materie actief en 

samen met deelnemers. In de gemeenten Moerdijk en Rucphen is bovendien een training 

omgevingsveiligheid (Externe Veiligheid onder de Omgevingswet) verzorgd.  

Het project‘Omgevingswet en Ondergrond is gestart en via een eerste, beknopte nieuwsbrief 

zijn deelnemers en partners geïnformeerd over omgevingswetgerelateerde ondergrondse 

ontwikkelingen. 

 

Financiering 

In totaal was 800 uur begroot in collectieve taken voor het programma Omgevingswet; 

hiervan zijn 709.50 uren benut. Voor intensieve samenwerkingsprojecten is steeds een 

separate opdracht/financiering opgesteld (onder meer de pilots in Breda, Geertruidenberg, 

Roosendaal en de opdracht voor het Havenbedrijf). Daarnaast zijn er 153,90 uren besteedt 

ten laste van de specifieke provinciale opdracht Omgevingswet. 
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9.4 Overzicht pilotprojecten,  overleggen en dwarsverbanden 

Overzicht pilots Omgevingswet (peildatum 31-12-2018). Het betreft diverse soorten verkenningen 

samen met deelnemers, zoals pilots ‘Bestemmingsplan verbrede reikwijdte’, ‘Living Labs’, ‘Proeftuinen’ 

en individuele trajecten met gemeenten. De gegevens zijn ook verwerkt in het Geografisch Informatie 

Systeem (GIS) zodat het voor collega’s bekend is waar deze projecten worden uitgevoerd en wie de 

contactpersonen zijn. 

 

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de pilots, overleggen en dwarsverbanden Omgevingswet medio 

2018, zoals hierboven genummerd. 

 

 

10 Collectieve taken 

Voor de Collectieve taken is een apart verantwoordingsdocument opgesteld dat u separaat 

wordt aangeboden. Door het Algemeen Bestuur van de OMWB is medio juli 2018 besloten 

dat bij een eventueel onderuitputting van het collectieve taken - budget er terugstorting zou 

plaatsvinden naar alle deelnemers. In 2018 was sprake van een onderuitputting. Verrekening 

van het overschot is inmiddels verwerkt in de eindafrekening die u in januari 2018 is 

toegezonden.  
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Bijlage 1. Financiële review 

 

 

  

Hoofd

categorie Categorie Speerpunt

WP. incl.

Werkvoor-

bereiding

WP. incl.

Wvb-

%

Uren

Aantal

Urenbedrag

inc. wvb

Externe

Kosten

Norm

(100%)

Extrapolatie

100%

Vergunningverlening 192.401€                81% 1.630,30 156.770€                  192.401€                156.770€                

Bruin    10,50 1.009€                         1.009€                     

Blauw    18,75 1.749€                         1.749€                     

Grijs 192.401€                80% 1.601,05 154.012€                  192.401€                154.012€                

Toezicht 281.900€                85% 2.631,21 240.008€                  281.900€                240.008€                

Energie 10.000€                  54% 50,75 5.393€                       10.000€                  5.393€                     

Bruin 19.700€                  75% 153,25 14.771€                    19.700€                  14.771€                  

Blauw 45.000€                  103% 544,68 46.174€                    45.000€                  46.174€                  

Grijs 195.000€                86% 1.820,10 168.001€                  195.000€                168.001€                

Overig 12.200€                  46% 62,43 5.670€                       12.200€                  5.670€                     

Programma Asbest 120.000€                104% 1.314,25 125.048€                  120.000€                125.048€                

Asbest 120.000€                104% 1.314,25 125.048€                  120.000€                125.048€                

Handhaving 216.000€                88% 1.965,14 189.184€                  216.000€                189.184€                

Handhaving 206.000€                86% 1.843,39 176.954€                  206.000€                176.954€                

Bezwaar & Beroep 10.000€                  122% 121,75 12.230€                    10.000€                  12.230€                  

Advisering 86.400€                  99% 907,85 85.283€                  4.871€                     86.400€                  85.283€                  

Bruin 10.400€                  158% 172,50 16.396€                    10.400€                  16.396€                  

Blauw 36.000€                  101% 400,85 36.294€                  4.819€                     36.000€                  36.294€                  

Grijs 30.000€                  98% 302,75 29.518€                    30.000€                  29.518€                  

Asbest 10.000€                  28% 29,00 2.784€                     52€                           10.000€                  2.784€                     

Rood    2,75 293€                            293€                        

Overig             

Gegevensbeheer / Ambtelijke ondersteuning / informatieverstrekking 73.000€                  81% 650,50 58.788€                    73.000€                  58.788€                  

Overig 73.000€                  81% 650,50 58.788€                    73.000€                  58.788€                  

Totaal Sloop             

Collectieve Taken 66.818€                  100%  66.818€                    66.818€                  66.818€                  

Collectieve Taken 66.818€                  100%  66.818€                    66.818€                  66.818€                  

Werkprogramma 1.036.519€            89% 9.099,25 921.899€                4.871€                     1.036.519€            921.899€                

Aanvullende Opdrachten    2.312,60 224.108€                229.491€                    

Aanvullende Opdrachten    2.312,60 224.108€                229.491€                    

Niet Ingedeeld             

Totaal 1.036.519€            89% 11.411,85 1.146.007€            234.362€                

Gemeente Roosendaal (530000)  Januari t/m December Prognose
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Bijlage 2. Overleggen en dwarsverbanden Omgevingswet  

Legenda:   

 

Project moet nog starten 

  Project loopt / in uitvoering 

  Afrondingsfase 

 
 
Onderwerp Categorie Doel/beschrijving Status Financiering Contact OMWB 

1.   Pilot Omgevingsplan 

Breda Zuidwest 

Pilot Ministerie 

I&M, Crisis- en 

herstelwet, 

Verbrede 

reikwijdte 

Verkenning, werken 

met een 

Omgevingsplan. 

Betreft een woonwijk, 

omgeving 

Princenhage. 

Loopt, 

afrondende 

fase 

Declarabel 

project, budget 

60 uur 

aanvullend op 

werkprogramma 

Hans 

Koning, 

Eefje 

Remijn, 

gemeente 

Breda 

Jacky 

Priester 

2.  Living Lab – locatie 

Molenschot 

Living Lab, 

Ministerie 

BZK, o.a. 

gemeente 

Tilburg, 

gemeente 

Breda 

Leren werken met de 

nieuwe wetgeving en 

het instrument 

Omgevingsplan. 

Experimenteren i.s.m. 

gemeenten, provincie, 

ministerie en 

opleidingsinstituten.  

Project loopt Financiering 

vanuit 

programma 

Omgevingswet 

Liesbeth 

Trip, 

gemeente 

Tilburg 

Piet de 

Nijs 

3.  Pilot Omgevingsplan 

Geertruidenberg 

Pilot Ministerie 

I&M, Verbrede 

reikwijdte 

Verkennen nieuw 

instrument 

Omgevingsplan voor 

een bedrijventerrein. 

Project 

loopt, 

bijdrage 

wordt 

geleverd 

Declarabel 

project, 

ureninschatting 

60 uur 

Jet 

Westhoff, 

gemeente 

Geertruiden

berg 

Jacky 

Priester 

4.  Pilot Omgevingsplan 

De Krogten 

RO/Milieu 

Individueel 

traject 

Inhoudelijke 

consequenties 

bedrijventerrein, o.a. 

vervallen 

inrichtingenbegrip. 

Veel bedrijven 

waarvoor het vervallen 

van het 

inrichtingenbegrip 

gevolgen kan hebben. 

Gestart Declarabel 

project, budget 

gemeente wordt 

momenteel 

ingeschat 

Eefje 

Remijn, 

gemeente 

Breda 

Jacky 

Priester 

5.  Proeftuin Goirle Ministerie BZK Passende en 

toekomstbestendige 

oplossing  vinden. 

Verplaatsen van een 

manege, uitbreiding 

van een puinbreker, 

het aantrekkelijk 

houden van het gebied 

en ruimte bieden aan 

water- en 

natuurontwikkeling. 

Loopt Ntb  Gemeente 

Goirle & 

provincie 

Noord-

Brabant 

San 

Adelaar 

6.  Living Lab – locatie 

Belcrum 

Living Lab, 

Ministerie 

BZK, o.a. 

gemeente 

Tilburg, 

gemeente 

Breda 

Streven naar beperkte 

vastlegging en minder 

regels, voor de wijk 

Belcrum in Breda.  

Start 

kwartaal 4 

Uren niet 

declarabel 

Liesbeth 

Trip, 

gemeente 

Tilburg 

Piet de 

Nijs 

7.  Pilot Omgevingsvisie 

Waalwijk 

Individueel 

traject 

EV en 

omgevingsveiligheid 

Afgerond EV budget Afgerond Lilian 

Weeda 

8.  Verkenning 

gemeente Altena  

Nvt Ntb Nog niet 

gestart 

ntb Marie-

Catherine 

Houkes, 

gemeente 

Woudrichem 

Piet de 

Nijs 
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9.  Quickscan milieu en 

Omgevings-kwaliteit  

Bergen op Zoom 

Start met 

globale 

verkenning, 

mogelijk 

opmaat naar 

een Pilot Chw, 

of Verbrede 

reikwijdte 

Verkenning 

milieugebruiksruimte 

en verbrede 

reikwijdte, 

bedrijventerrein Lage 

meren / wijk Meilust. 

Verkennend

e fase 

Ntb Mark Kok, 

gemeente 

Bergen op 

Zoom 

Piet de 

Nijs, 

Niels 

den 

Haan 

10.  Verkenning 

Oisterwijk, 

Hilvarenbeek, Goirle  

Nvt Mogelijke pilot / 

gezamenlijke 

verkenning 

Verkennend 

gesprek  

Nvt Franzel 

Bergevoet, 

Vera Voight, 

gemeente 

Oisterwijk 

Piet de 

Nijs 

11.  Gemeente Tilburg Omgevingspla

n 

Omgevingsplan 

gemeente Tilburg 

September 

start 

ntb Wim Tijssen, 

gemeente 

Tilburg 

Piet de 

Nijs 

12.  Omgevingsplan 

Haven- en 

Industrieterrein 

Moerdijk 

Ministerie I&M, 

Chw, Verbrede 

reikwijdte 

Mogelijk experiment 

verbrede reikwijdte, 

proef met 

Omgevingsplan en 

analyse wat dit 

betekent voor toezicht 

en handhaving op het 

haven- en 

industriegebied 

Moerdijk.  

In overleg 

met 

gemeente, 

start na 

definitief 

bestemming

splan 

Ntb Eric Tijssen, 

Henk de 

Bruijn, 

gemeente 

Moerdijk 

Paul 

Meerma

n / Piet 

de Nijs 

13.  Pilot 

informatieuitwisselin

g De Krogten 

Individueel 

traject 

Uitwisseling van 

informatie tussen 

gemeente en regionale 

diensten. 

Deelopdrach

t afgerond, 

wordt 

verlengd 

In principe niet 

declarabel, 

wordt over 

onderhandeld 

Ivo van 

Zitteren, 

gemeente 

Breda 

Niels 

den 

Haan 

Guido 

Siemons 

14.  Klantreis gemeente 

Tilburg 

Klantreis Evaluatie van de 

dienstverlening door 

gemeente en partners, 

met een zogeheten 

‘omni-channel 

aanpak’. Er wordt 

geanalyseerd welk 

proces een fictieve 

aanvraag doorloopt. 

Afgerond Geen Joost 

Verheijen, 

gemeente 

Tilburg 

Gertie 

van de 

Coeverin

g- Van 

Herpen, 

Piet de 

Nijs 

15.  Verkenning en 

ambitiebepaling 

gemeente 

Drimmelen 

Verkennende 

sessies 

Samenwerking onder 

de loep, 

ambitiebepaling 

(breed, niet alleen 

milieu). Start met 

verkenning in brede 

groep, inclusief 

introductie op 

Omgevingswet. 

Loopt, 

bijdrage 

wordt 

geleverd 

Ntb  Corné 

van Gils 

16.  Verkenning 

milieugebruiksruimte 

EV, Geluid en 

mogelijkheden 

circulaire economie 

Haven- en 

industrieterrein 

Moerdijk 

Individueel 

traject 

Verkennen van de 

milieugebruiksruimte 

en de mogelijkheden 

voor 

hergebruik/circulaire 

economie. 

EV loopt 

Geluid loopt 

Afval start 

Opdracht 

Havenbedrijf 

Gert Slager, 

Havenbedrijf 

Moerdijk 

Kees 

Aarts 

Glenn 

Mogot 

Melanie 

Brinkma

n 

San 

Adelaar 

17.  Verkenning 

systemen en 

processen 

Separaat 

traject 

koploper/lande

lijk 

Verkenning van de 

nodige wijzigingen in 

systeem en 

afstemming in proces 

als gevolg van de 

Omgevingswet. 

Start 

september 

Ntb Gemeente 

Tilburg  

(Project 

samen met 

gemeente 

Deventer en 

de VNG) 

Piet de 

Nijs 

Guido 

Siemons 
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18.  Nulsituatie 

milieugebruiksruimte 

Separate 

opdracht 

Scan van de 

‘nulsituatie’ van de 

diverse milieuaspecten 

binnen de gemeente 

(geluid, EV, etc.) 

teneinde de 

resterende 

gebruiksruimte in 

kaart te brengen. 

Advies in 

Omgevingsvisie. 

Uitvraag 

gedaan, 

offerte/opzet 

volgt 

Ntb Gemeente 

Roosendaal, 

Irene Sep 

Martijn 

van der 

Wielen 

Piet de 

Nijs 

19.  Ondergrond in de 

Omgevingsvisie 

Separate 

opdracht / 

aansluiting bij 

proeftuin 

ondergrond 

Analyse van de kansen 

en uitdagingen die de 

ondergrond biedt 

(bodemenergie, 

grondwater, 

archeologie etc.) 

Uitvraag 

gedaan, 

deelname 

aangeboden 

Ntb Gemeente 

Roosendaal, 

Irene Sep 

(Proeftuin 

i.s.m. 

Uitvoeringsp

rogramma 

Bodemconve

nant & o.a. 

provincie) 

Richard 

Welling 

Piet de 

Nijs 

20.  Workshop 

Omgevingsveiligheid 

in de 

Omgevingsvisie, 

gemeente Moerdijk 

Individueel 

traject 

Introductie 

omgevingsveiligheid in 

de omgevingswet en 

oefenen met 

‘omgevingsveiligheid 

in de omgevingswet 

afgerond IOV2018 Eelke de 

Rooij, Peter 

Sinke en 

Jeroen van 

Venrooij 

Martijn 

van der 

Wielen / 

Theo 

Hendriks 

(Lilian 

Weeda)  

21.  Workshop 

Omgevingsveiligheid 

in de 

Omgevingsvisie, 

gemeente Rucphen 

Individueel 

traject 

Introductie 

omgevingsveiligheid in 

de omgevingswet en 

oefenen met 

‘omgevingsveiligheid 

in de omgevingswet 

afgerond IOV2018 Ad 

Schrauwen, 

Michel 

Sijmens 

Martijn 

van der 

Wielen / 

Theo 

Hendriks 

(Lilian 

Weeda) 

22.  Workshop 

Omgevingsveiligheid 

in de 

Omgevingsvisie 

gemeente Heusden, 

Geertruidenberg, 

Woensdrecht 

Individueel 

traject 

Introductie 

omgevingsveiligheid in 

de omgevingswet en 

oefenen met 

‘omgevingsveiligheid 

in de omgevingswet 

afgerond IOV2017 Coen 

Hamers, 

Sandy de 

Waard, Jet 

Westhoff, Ad 

Bogers 

Theo 

Hendriks 

(Lilian 

Weeda) 

/ Piet de 

Nijs 

23.  Praktijkproef 

Omgevingsplan 

Meilust, gemeente 

Bergen op Zoom 

Separate 

opdracht 

Praktijkproef 

Omgevingsplan, 

traject i.s.m. VNG 

Realisatie, om tot een 

concreet plan met 

vastgestelde regels te 

komen, ontsloten via 

een digitaal loket. 

Loopt 50 uur separate 

opdracht 

Esther 

Weterings 

Ronald 

van 

Wensen, 

Niels 

den 

Haan, 

Piet de 

Nijs 

24.  Omgevingsvisie 

Altena, gemeente 

Woudrichem e.a. 

Deelname 

projectorganis

atie 

Specifieke bijdrage 

aan het onderdeel 

‘Kwaliteit en 

gezondheid’ voor de 

Omgevingsvisie 

Start Nog onbekend Marie-

Catherine 

Houkes 

Ntb 
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25.  Deep dive team 

Implementatie  

Omgevingswet, 

gemeente Bergen op 

Zoom 

Individueel 

traject  

Team bestaande uit 

ambtenaren, 

raadsleden, 

maatschappelijk 

partners, inwoners en 

bedrijven aan de slag, 

na bijwonen 

inspiratiesessies. Doel 

is inzicht krijgen in de 

organisatieverandering 

en eisen / relaties 

andere overheden. 

Start Ntb. Marieke 

Molnar 

Piet de 

Nijs 
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Bijlage 3: Overzicht P2-projecten 

Relatie Facturatiecode Status SBA Statusoms. Speerpunt Factuurnummer Project Omschrijving 

Gemeente Roosendaal 20 Afgehandeld Actief PR2.01VTH-verzoek 
 

18050403 EVA pva Gastelseweg 258 Roosendaal NB167400235 

      
18080554 Pva Hendrik Gerard Dirckxstraat 23 Roosendaal Enexis 

    
Totaal PR2.01VTH-verzoek 

   

    
PR2.03VTH-verzoek 

 
17030758 Sectie K3410 Wouw, Broboor, OLO 2842743 Adv mld BBI 

      
18061808 Sectie O1126 Wouw De Hoogt, Hoppenbrouwers, OLO 3642817 

      
18080434 Westelaarsestraat 50 Wouwse Plantage, Nathan Projects, OLO 3 

      
18100900 Westelaarsestraat 50 Wouwse Plantage, melding gesloten bodem 

    
Totaal PR2.03VTH-verzoek 

   

    
PR2.07VTH-verzoek 

 
17120729 HC1 Lokaal Haven Molenstraat 23 Roosendaal 

      
18014082 HC1 Tzt horeca Roosendaal 

      
18020119 project toezicht horeca Roosendaal 

      
18020234 project toezicht niet gerioleerde panden Roosendaal 

      
18050414 HC2 Kippie Roselaarplein 13 Roosendaal 

      
18090473 Sectie K3410 Wouw, Broboor, OLO 2842743 _ verz om controle g 

    
Totaal PR2.07VTH-verzoek 

   

    
PR2.11Verzoek 

 
17051230 Lichtmetingen PSC Den Goubergh 

    
Totaal PR2.11Verzoek 

   

    
PR2.14Verzoek 

 
18051397 Beoordelen bodemrapport Van Dregtplein (Roosdregt) Roosendaa 

      
18080396 OLO-3775627 Beoordelen bodemrapport bouw Sectie B, 8235 (ind 

      
18081546 Kade 59-61 Roosendaal, Triade Living, OLO 3505909 

      
18090054 Lyceumlaan 10-12 in Roosendaal, adviesverzoek Bodem voor aan 

      
18090997 Vroenhoutseweg 4d Roosendaal, Verzoek advies bodem aanvr omg 

      
18100144 Steenbergsestraat 3 Moerstraten, Mts Broos, OLO 3799679 

      
18100320 Lyceumlaan 10 Roosendaal, Vereniging OMO, OLO 3807479 Bodemo 

      
18100699 Eerenburg 12 Nispen, Goossens Aardbeien, OLO 3949129 Aanv 

      
18110534 Oude Turfvaartsestraat 45 Nispen, Athena, OLO 3998569 

      
18110535 Vijfhuizenberg 105e Roosendaal, Coppens Vastgoed, OLO 401126 

      
18110647 Rozenvendreef 2 Roosendaal, Brasserie Lodge Visdonk, OLO 371 

      
18110865 Sectie A Perceel 4834, 4835, 4836, 4947, 4948 Roosendaal, DC 

      
18111063 Sectie K5973 Roosendaal, Stichting Alwel, OLO 3650059 

      
18120159 Sint Theresiastraat 21 Roosendaal, Bouwgroep MB, OLO 4066159 

    
Totaal PR2.14Verzoek 

   

    
PR2.15Verzoek 

 
18013494 project Afvalwatermonitoring Roosendaal 

     
18900802 18013494 project Afvalwatermonitoring Roosendaal 

     
18900894 18013494 project Afvalwatermonitoring Roosendaal 

     
95785 18013494 project Afvalwatermonitoring Roosendaal 

    
Totaal PR2.15Verzoek 

   

    
PR2.16Verzoek 

 
17050731 Trillingsmeting Bistro Cannelle Roosendaal 

      
17111280 Akoestisch onderzoek LFG Roosendaalsche Vliet 

    
Totaal PR2.16Verzoek 
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PR2.23Verzoek 

 
18012641 Backoffice werkzaamheden VV 

      
18012645 Backoffice werkzaamheden VTH 

      
18012648 Regie meldingen 

    
Totaal PR2.23Verzoek 

   

    
PR2.24Verzoek 

 
18013327 Verstrekken bodeminformatie 2018 Roosendaal 

    
Totaal PR2.24Verzoek 

   

    
PR2.25Verzoek 

 
18013317 Invoer bodemrapporten 2018 Roosendaal 

    
Totaal PR2.25Verzoek 

   

   
Afgehandeld PR2.07VTH-verzoek 

 
17020536 De Pannenkoekenbakker Bergsebaan 71 Heerle 

      
17020540 t Stadion Borchwerf 4 Roosendaal 

      
17020542 The Greek Taste Burgerhoutsestraat 113 Roosendaal 

      
17020543 Hooihuis De Stok 13 Roosendaal 

      
17020544 Sky dive De Stok 24 Roosendaal 

      
17020548 Amigos Kade 6 Roosendaal 

      
17020551 Borsalino Kade 14 Roosendaal 

      
17020552 Elfida lounge Kade 19 Roosendaal 

      
17020554 De Veestallen Kade 65 Roosendaal 

      
17020555 Armando Kade 74 Roosendaal 

      
17020561 DakotazMarkt 14 Roosendaal 

      
17020563 Bij Moeders Markt 22 Roosendaal 

      
17020566 Burgers & Beers Markt 30 Roosendaal 

      
17020568 De huiskamer Markt 54h Roosendaal 

      
17020575 Lokaal Haven Molenstraat 23 Roosendaal 

      
17020927 Bali Baru Markt 68 Roosendaal 

      
17020933 Dönner Company Stationsplein 1 Roosendaal 

      
17030017 Bakkerij Dide Dr. Schaepmanlaan 21 Roosendaal 

      
17030018 Vita Nova Kade 2 Roosendaal 

      
17030019 De Polar Bear Kade 41 Roosendaal 

      
17030020 Ni Hao Kalsdonksestraat 113 Roosendaal 

      
17030028 La Cuba Nita Nispensestraat 21 Roosendaal 

      
17030033 Hattusas Philipslaan 99 Roosendaal 

      
17030036 Beer 'n Steak Raadhuisstraat 52 Roosendaal 

      
17030039 Bagels and beans Roselaar 39a Roosendaal 

      
17030042 Mac Roy Roselaarplein 12 Roosendaal 

      
17030043 Kippie Roselaarplein 13 Roosendaal 

      
17030044 Hotel centraal Stationsplein 9 Roosendaal 

      
17030045 Jaclie Bergsestraat 51 Wouw 

      
17030046 M'n Vriendin Bergsestraat57 Wouw 

      
17030048 De Wouwse Wereld Roosendaalsestraat 1 Wouw 

      
17030078 Noen Raadhuisstraat 49 Roosendaal 

      
17061133 Tzt horeca Roosendaal 

      
18010652 HC1 Noen Raadhuisstraat 49 Roosendaal 

      
18010890 HC1 Burgers & Beers Markt 30 Roosendaal 
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18010892 HC1 Beer 'n Staek Raadhuisstraat 52 Roosendaal 

      
18010897 HC1 De Veestallen Kade 65 Roosendaal 

      
18010900 HC1 Elfida lounge Kade 19 Roosendaal 

      
18012758 HC1 Amigos Kade 6 Roosendaal 

      
18012760 HC1 Hattusas Philipslaan 99 Roosendaal 

      
18013142 HC1 Tzt horeca Roosendaal 

      
18013145 HC1 Borsalino Kade 14 Roosendaal 

      
18013146 HC1 De Polar Bear Kade 41 Roosendaal 

      
18013469 HC1 Bakkerij Dide Dr. Schaepmanlaan 21 Roosendaal 

      
18013491 HC1 Hooihuis De Stok 13 Roosendaal 

      
18014043 HC1 Sky dive De Stok 24 Roosendaal 

      
18014044 HC1 DakotazMarkt 14 Roosendaal 

      
18014097 HC1 Vita Nova Kade 2 Roosendaal 

      
18014269 HC 1 2017 Tzt blauw The Greek Taste Burgerhoutsestraat 113 R 

      
18014285 HC 1 2017 Tzt blauw La Cubanita Nispensestraat 21 Roosendaal 

      
18021748 HC1 Kippie Roselaarplein 13 Roosendaal 

      
18030433 HC2 Amigos Kade 6 Roosendaal 

      
18030436 HC2 Noen Raadhuisstraat 49 Roosendaal 

      
18030439 HC2 Bakkerij Dide Dr. Schaepmanlaan 21 Roosendaal 

    
Totaal PR2.07VTH-verzoek 

   

    
PR2.11Verzoek 

 
17120411 RO/ Sint Josephstraat 12-14, Roosendaal 

      
17120923 RO/Bosstraat ong, Roosendaal 

    
Totaal PR2.11Verzoek 

   

    
PR2.14Verzoek 

 
17111579 Beoordelen onderzoeksopzet AO bouiw Vlietweg 10 Roosendaal 

      
18031085 Beoordelen bodmrapport Markt 33-39 Roosendaal OLO-3361457 

      
18031087 Beoordelen bodemrapport Westelaarsestraat naast 54 Wouwse-Pl 

      
18031136 Beoordelen bodemrapport Heerma van Vosstraat 55c Roosendaal 

      
18031607 Beoordelen bodemrapport Laan van luxemburg (sectie D, 7651) 

      
18040761 Beoordelen bodemrapport Hoeksebaan 1 Wouwse Plantage OLO-325 

      
18041115 Beoordelen bodemrapport Kruislandseweg 3 Wouw OLO-3127243 

      
18061828 Beoordelen bodemrapport bouw Zundertseweg 147 Roosendaal 

    
Totaal PR2.14Verzoek 

   

    
PR2.16Verzoek 

 
17120723 Advies geluid carnaval 2018 Roosendaal 

      
17120724 beoordelen aKO + opstellen ontwerpbesch. HW voormalige Saab 

      
17121089 Aanvr. ontheffing geluidhinder Wagonstr. 2 Roosendaal 

    
Totaal PR2.16Verzoek 

   

    
PR2.24Verzoek 

 
17011125 Verstrekken bodeminformatie aan derden 2017 Roosendaal 

    
Totaal PR2.24Verzoek 

   

    
PR2.25Verzoek 

 
17011119 Invoer bodemrapporten Nazca-i 2017 Roosendaal 

    
Totaal PR2.25Verzoek 

   

  
Totaal Afgehandeld 

     

  
Foutief Ingeboekt Actief PR2.15Verzoek 

 
18010110 FOUTIEF Opdracht gem Roosendaal onderzoek foutaansluitingen 

      
18010113 FOUTIEF Opdracht afvalwatermonitor 2017 Gem. Roosendaal 
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Totaal PR2.15Verzoek 

   

  
Totaal Foutief Ingeboekt 

     

  
Geregistreerd Actief PR2.18Verzoek 

 
18020004 Advisering EV Spoor Roosendaal 

      
18020009 Advisering EV Roosendaal 

      
18022147 Vinkenbroeksestraat 14 R'daal, Lazeroms, OLO 3404381 

      
18050558 Borchwerf B20A Roosendaal, Thibeau, OLO 3588633 

    
Totaal PR2.18Verzoek 

   

    
PR2.19Verzoek 

 
18110022 Illegale asbestsanering Moerstraatseweg 14 Heerle 

      
18111657 Illegale asbestsanering Boulevard te Roosendaal 

     
18901320 18110022 Illegale asbestsanering Moerstraatseweg 14 Heerle 

    
Totaal PR2.19Verzoek 

   

    
PR2.24Verzoek 

 
18032142 Losse vragen RO Roosendaal 2018 

    
Totaal PR2.24Verzoek 

   

  
Totaal Geregistreerd 

     

  
In behandeling Actief PR2.14Verzoek 

 
18121882 Hulsdonksestraat 7-27 Roosendaal, herontwikkeling, OLO 38723 

    
Totaal PR2.14Verzoek 

   

  
Totaal In behandeling 

     

  
Uitvoeren Toezicht Actief PR2.07VTH-verzoek 

 
18021448 HC1 Dönner Company Stationsplein 1 Roosendaal 

    
Totaal PR2.07VTH-verzoek 

   

  
Totaal Uitvoeren Toezicht 
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Bijlage 4: Trends en ontwikkelingen 

Hieronder lichten wij een aantal trends en ontwikkelingen toe die van invloed zijn op de 

te leveren producten en diensten die ook de afgelopen jaar (2018) van belang zijn 

geweest.  
 

Intensieve veehouderij 

Sinds 1 januari 2018 zijn op initiatief van de Noord-Brabantse gemeenten en de 
provincie Noord-Brabant de inspecties bij veehouderijen geïntensiveerd. Gedurende drie 
jaar controleren de toezichthouders van de drie betrokken omgevingsdiensten ( OMWB, 
ODZOB en ODBN) op uniforme wijze of de agrarische bedrijven aan de wet- en 

regelgeving voldoen. Daarnaast worden agrariërs over asbestverwijdering en 
energiebesparing geïnformeerd. Jaarlijks krijgen de deelnemers aan het project   
de beschikking over de resultaten van de uitgevoerde controles. Naast een papieren 

rapportage bieden de omgevingsdiensten de gegevens ook digitaal aan, zodat de 
relevante data gemakkelijk opgezocht kunnen worden.  
 
In de eerste maanden van het project hebben de omgevingsdiensten de ITv-werkwijze 
geïmplementeerd en zijn ze begonnen met het werven en opleiden van toezichthouders. 
De omvang van de opdracht tot agrarisch toezicht voor de drie omgevingsdiensten is 
door de opdracht behoorlijk toegenomen. Door te werken met de voor dit project 

ontwikkelde digitale checklisten en de ITv-app wordt gezorgd voor een zo uniform 
mogelijke uitvoering van de inspecties en de monitoring daarvan. De resultaten die in 
de rapportage zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de inhoudelijke bevindingen van de 
integrale controles die zijn uitgevoerd.  

Naast deze inhoudelijke bevindingen is uit de controles in 2018 gebleken dat de 
toezichthouders meer dan voorgaande jaren geconfronteerd worden met ondernemers 

voor wie het toekomstperspectief van hun bedrijf onduidelijk is. De veehouderij is in 
transitie; bedrijven verduurzamen of stoppen. Dit betekent dat de toezichthouders niet 
alleen controles uitoefenen en daarvoor kennis van wet- en regelgeving moeten hebben, 
maar ook het oog zijn voor de gemeente wat betreft bedrijven die mogelijk 
ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben. Een aantal gemeenten heeft al 
vertrouwenspersonen ingezet om samen met de agrarische ondernemers de 
mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken. Voor de toezichthouders is het 

daarom van belang dat zij de signalen die ze oppikken op dit vlak direct door kunnen 
geven.  
 

Veehouderij en volksgezondheid 

In 2016 en 2017 zijn de resultaten van de onderzoeken Veehouderij en Gezondheid 

Omwonenden (VGO-I en VGO-II) uitgebracht. Eind 2018 is het eerste gedeelte van het 

VGO-III uitgebracht, in 2019 volgt nog een tweede gedeelte. Verder is in 2016 het 

rapport Emissies van endotoxine uit de veehouderij gepubliceerd en begin 2019 wordt 

een vervolg hierop verwacht, het RVG (Risicomodellering veehouderij en gezondheid). 

Uit de rapporten blijkt dat het wonen in de buurt van veehouderijen een verhoogd risico 

op gezondheidsklachten kan veroorzaken. 

 

Naar aanleiding van de eerst uitgebrachte onderzoeken is in Brabant het 

Ondersteuningsteam Veehouderij en Volksgezondheid gevormd, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de provincie, GGD, omgevingsdiensten en gemeenten. Het 

ondersteuningsteam vormt onderdeel van het BPO-speerpunt Veehouderij en adviseert 

hoe volksgezondheid op een zorgvuldige manier mee kan worden genomen bij de 

beoordeling van ontwikkelingen van en rond veehouderijen. Om zo de risico’s voor de 

volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken. In 2016 en 2017 zijn op de uitvoering 

gerichte notities opgesteld die nagenoeg provincie breed worden toegepast. In 2018 is 

de Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid geactualiseerd en in 2019 staat 

aanpassing van het Endotoxine toetsingskader op het programma. 
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Aan het aspect volksgezondheid gerelateerd, heeft het ondersteuningsteam in 2018 

uitgebreid geadviseerd naar aanleiding van een WUR-rapport waaruit bleek dat het 

geurverwijderingsrendement van gecombineerde luchtwassers aanmerkelijk lager is dan 

waar tot dan toe vanuit werd gegaan. Het rapport is reden geweest om de landelijke 

geuremissiefactoren hierop aan te passen. Maar afgelopen jaren zijn veel vergunningen 

verleend, waarbij nog gerekend is met de te ‘gunstige’ geuremissiefactoren voor 

gecombineerde luchtwassers. Hierdoor kunnen nieuwe overbelaste geursituaties zijn 

ontstaan. Een landelijke commissie komt n 2019 met voorstellen hoe hier mee om te 

gaan. Het ondersteuningsteam zal zorgen voor een adequate doorvertaling in Brabant. 

 

Ook na 2019 zijn nieuwe rapporten te verwachten over de relatie tussen veehouderij en 

volksgezondheid. Onder andere vervolgonderzoek over de relatie tussen 

geitenhouderijen en volksgezondheid. Het blijft belangrijk dat er door het 

ondersteuningsteam doorvertaling hiervan plaatsvindt naar de Brabantse 

uitvoeringspraktijk.    

 

Toezicht op bodemsaneringen/toepassing van immobilisaat 

De toepassing van immobilisaat in Nederland is een sterke groeimarkt waarbij grote 

hoeveelheden verontreinigde grond rechtstreeks uit een bodemsanering of indirect via 

een verwerker worden toegepast. Gemeenten zijn hierbij meestal het bevoegdgezag) De 

verwachting is dat in 2018 totaal ca. 780.000 ton immobilisaat zal worden toegepast 

(info; Jaap van der Bom, NVPG). 

Al deze werken worden onder de BRL 7510 uitgevoerd waarvoor geen meldingsplicht is 

geregeld. Conform hoofdstuk 6.8.4 van deze BRL moet men aantonen dat de bouwstof 

(immobilisaat) aan de geldende samenstellingseisen en emissie-eisen van de Regeling 

bodemkwaliteit voldoet. Het toezicht op deze werken wordt momenteel volledig 

overgelaten aan de markt c.q. de betreffende Certificerende Instelling. 

Tevens dient te worden opgemerkt dat al deze toepassingen nergens worden 

geregistreerd. Omdat op deze werken weinig of geen toezicht wordt uitgeoefend, is het 

initiatief genomen om samen met de andere twee OD’s in Brabant, het toezicht hierop 

meer handen en voeten te geven om daarmee tot een uniforme werkwijze te komen. 

 

Gesloten bodemwarmtewisselaars 

Vanuit de grondwaterzorgplicht is bij de gemeenten binnen het werkgebied van de 

OMWB ( opstellen werkprogramma’s 2019) aandacht gevraagd voor de consequenties 

van gesloten bodemenergiesystemen het grondwater in relatie tot de ‘drukte’   in de 

ondergrond en aandacht voor regelgeving.  

  

Gesloten bodemenergiesystemen (gemeente bevoegd gezag) gebruiken de bodem als 

warmtewisselaar voor het bovengronds leveren van koude en warmte. Via lussen 

(buizen) in de bodem wordt een koude vloeistof (antivriesmiddel) door de bodem geleid. 

Om het beste rendement te halen worden de lussen liefst zo diep mogelijk geplaatst op 

z’n 100 tot 200 m. Indien bij de aanleg van nieuwe systemen geen rekening wordt 

gehouden met bestaande systemen kunnen de systemen elkaar negatief beïnvloeden, 

met als resultaat slecht werkende systemen.  

 

Daarnaast vinden er in de ondergrond nog talloze activiteiten meer plaats; 

buisleidingen, grondwateronttrekkingen, bodemverontreiniging. Wij verzoeken 

gemeente gebruik te maken van het ruimtelijke instrumenten INTERFERENTIEGEBIEDEN 

of een MASTERPLAN. Met deze instrumenten kan de drukte in de ondergrond 

gereguleerd worden. Vanuit onze kennis van de ondergrond en bodemenergiesystemen 

zouden wij graag van de gemeente een adviserende rol krijgen. 
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De wet- en regelgeving voor de gesloten bodemenergiesystemen is beperkt. De 

systemen hoeven alleen gemeld te worden. Momenteel worden veel systemen 

aangelegd zodat de kans groot is dat lekkages gaan optreden. Om nieuwe 

bodemverontreiniging te voorkomen moet gestuurd worden op milieuvriendelijke 

alternatieve voor geleiding (nu glycol)  in deze systemen. Binnen de huidige wetgeving 

is deze mogelijkheid er niet. Een lokale oplossing is het opnemen van instructieregels 

binnen een interferentiegebied/ masterplan.  

 

De feitelijke boringen moet door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan. Echter in de 

praktijk zijn er veel cowboy’s werkzaam, die de plaatsing conform de protocollen niet zo 

nauw nemen en snel geld willen verdienen. Met het gevolg slechte afdichtingen van de 

bodemlagen, waardoor verontreinigingen van bovenaf makkelijk naar diepere 

watervoerende pakketten kunnen.  

 

Gelet op de bovenstaande risico’s willen we deze systemen niet in hetzelfde 

watervoerend pakket waaruit ook drinkwater wordt onttrekken. In zone’s nabij 

onttrekkingen voor drinkwaterbedrijven worden deze systemen dan ook niet toegestaan 

of geldt een diepte van de winning alleen boven een geschermde kleilaag. In sommige 

gevallen is deze regulering ook wenselijk buiten de zone zoals aangegeven in de 

Provinciale milieuverordening. Afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen net buiten de 

zones is dus wenselijk. 

 

Vanuit de provincie en de B5 gemeenten zal een communicatietraject opgestart om 

gemeenten hierover voorlichting te geven. Daarnaast wordt ook onderzocht of het 

mogelijke is regelgeving op provinciaal niveau te implementeren welke richting geeft 

aan de aanleg en exploitatie van dergelijke systemen in relatie tot bescherming van het 

grondwater. Eveneens is met de drie omgevingsdiensten een samenwerking opgestart 

om te komen tot een uniforme werkwijze binnen de diensten m.b.t. de afhandeling van 

meldingen gesloten bodemenergiesystemen waarvoor de gemeente het bevoegd gezag 

is.  

 

Legionella  

Als gevolg van legionellagevallen in 2016 en 2017 in Boxtel en Son en Breugel zijn er 

Kamervragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en 

Waterstaat. 

Naar aanleiding hiervan wil de minister weten wat er wordt gedaan om andere 

besmettingen te voorkomen en wil zij een overzicht hebben van biologische 

afvalzuiveringen met vergelijkbare processen. 

Bevoegd gezag voor afvalwaterzuiveringen bij bedrijven zijn gemeenten en provincies. 

In de regio Midden en West-Brabant zijn 21 afvalwaterzuiveringen (AWZI’s) en 5 

rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) waarvoor het college van GS wabo-bevoegd gezag is. Bij 

twee van deze zuiveringen is legionella vastgesteld. 

 

Vanuit ODNL zijn alle omgevingsdiensten gevraagd de situatie bij de biologische 

afvalwaterzuiveringen in kaart te brengen, dit is reeds gebeurd.  

De betreffende gegevens zijn door alle omgevingsdiensten verzameld en overgedragen 

aan de ODBN, die hiervoor een projectleider heeft aangedragen die deze inventarisatie 

landelijk coördineert via ODNL. Na verdere analyse van al deze gegevens zullen 

eventuele acties uitgezet worden bij de desbetreffende omgevingsdiensten indien dat 

noodzakelijk is. Verder zal de inventarisatie afgesloten gaan worden met een stuk 

kennisdeling.    
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Transitie Wbb naar omgevingswet  

Voor het vakgebied vergunningverlening bodem heeft de aanstaande transitie naar de 

omgevingswet van alle vakgebieden de grootste impact. Ofschoon de invoering met 

rasse schreden nadert, is op dit moment veel nog onduidelijk. Worden de 

werkzaamheden (deels) al dan niet een basistaak? Hoe komt de wetgeving er precies uit 

te zien? Hoe gaan gemeenten invulling geven aan hun nieuwe taken? Wat worden de 

nieuwe taken? Hoe nemen de bestaande budgetten van de provincie af en matcht deze 

afname met de transitie naar de gemeenten? Lukt het ons om de kennis voor Noord-

Brabant te behouden, zodat in de toekomst geen grote problemen ontstaan? Hoeveel 

tijd is er nog nadat duidelijk is geworden hoe het er precies uit gaat zien?  

  

In verband met andere bodemtaken zoals het Besluit bodemkwaliteit wordt getracht de 

in 2019 nieuw opgezette contacten met de deelnemende gemeenten te verstevigen 

zodat we gezamenlijk een brug kunnen slaan naar de omgevingswet. 

 

Ontwikkelingen Wet natuurbescherming – PAS 
Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof antwoord gegeven op de door de Raad van 

State gestelde prejudiciële vragen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS). Tot nu toe heeft dit weinig impact gehad op de opdrachten. Inmiddels is bekend 

dat op 14 februari 2019 de zittingen hervat worden door de Raad van State en een 

uitspraak wordt daarmee niet eerder verwacht dan het voorjaar 2019 (april/mei). 

Onduidelijk is natuurlijk wat de impact van de uitspraak zal zijn, maar mocht de 

uitspraak van de Raad van State negatief zijn dan zal dit verstrekkende gevolgen 

hebben voor de uitvoering van verschillende provinciale opdrachten. Het risico daarbij is 

dat voor langere tijd er geen vergunningverlening Wet natuurbescherming mogelijk is, 

omdat er op dat moment een toetsingskader ontbreekt. Het geschetste risico heeft in 

eerste aanleg vooral gevolgen voor het onderdeel vergunningverlening Wet 

natuurbescherming. Een negatieve uitspraak zal daarnaast ook gevolgen hebben voor 

het onderdeel toezicht en handhaving Wet natuurbescherming.  De provinciale en 

gemeentelijke werkprogramma’s in het kader van de Wabo worden geraakt bij een 

negatieve uitspraak. Bij Omgevingsvergunningen waar de Wet natuurbescherming 

aanhaakt (en waar een Vvgb; verklaring van geen bedenkingen moet worden 

afgegeven) kunnen vergelijkbare effecten optreden. Daarbij kan dit ook andere 

trajecten raken zoals het ITv-project 

 

Verordening natuurbescherming 

In de Verordening natuurbescherming is opgenomen dat een veehouderij vanaf 1 

januari 2020 dan wel 1 januari 2022 in bepaalde gevallen oude huisvestingssystemen 

niet meer mag toepassen. Daarbij is aangegeven dat in veel gevallen daarvoor vóór 1 

januari 2020 deze veehouderijen een omgevingsvergunning dan wel melding 

Activiteitenbesluit in moeten dienen. In 2019 zal een inventarisatie plaatsvinden over 

hoeveel veehouderijen dit gaat. Duidelijk is dat een substantieel deel van de alle 

veehouderijen hiermee te maken krijgt. Dit zal leiden tot een forse toename van het 

aantal in te dienen omgevingsvergunningen en daaraan gekoppeld ook de 

vergunningaanvragen/vvgb’s Wet natuurbescherming. En mogelijk ook een toename zal 

laten zien op de verzoeken om hardheidsclausule uit de Verordening 

natuurbescherming. Daarmee raakt het zowel de werkprogramma’s van de provincie, 

gemeenten als omgevingsdiensten. Vanaf 1 januari 2020 zal hier ook toezicht op 

gehouden moeten worden.  
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Aerius Register 

Los van/dan wel na de uitspraak van de Raad van State zal zeer waarschijnlijk AERIUS 

Register er voor meerdere maanden uitliggen ivm de periodieke herziening van de PAS. 

In AERIUS Register wordt zogenaamde ontwikkelingsruimte afgeboekt voor 

vergunningaanvragen/vvgb’s Wnb. In deze periode kan er dus geen ontwikkelingsruimte 

worden afgeboekt. Dit houdt in dat de aanvragen die hier betrekking op hebben tijdelijk 

niet verder in procedure gebracht kunnen worden (grofweg geldt dit voor 50% van de 

aanvragen/vvgb’s die we in behandeling hebben). Dit zal tot vertraging leiden in de 

vergunningverlening Wnb, maar ook bij de omgevingsvergunningen waar een vvgb 

noodzakelijk is. Pas bij de release van de nieuwe versie kunnen we de 

vergunningverlening op dit punt weer oppakken. 

 

Ontwikkeling uitvoeringsbeleid soortenbescherming 

Met het oog op het verbod op asbestdaken in 2024, worden op veel bedrijven op dit 

moment plannen gemaakt voor (dak)renovatie van stallen. 

Het is belangrijk om hier stil te staan bij de aanwezigheid van beschermde diersoorten 

zoals huismussen, boerenzwaluwen of vleermuizen. Provincies zijn bevoegd gezag en 

controleren of bij sanering wel voldoende rekening houdt met die diersoorten. Wordt 

niet voldaan, kan dit leiden tot het stilleggen van de asbestsanering. Gevolg: vervelende 

situaties, onvoldoende bescherming van de betreffende dieren en hogere kosten voor de 

initiatiefnemer. Om de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten (die 

voorkomen onder asbestdaken) te borgen is het wenselijk hier (uitvoerings)beleid voor 

te ontwikkelen. Dat moet ondermeer resulteren in een praktisch toepasbaar instrument 

hoe om te gaan met bedreigde dier- en plantensoorten bij de sanering van asbestdaken, 

voor zowel bedrijven en gemeentes.  

 

 

 


