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Geachte leden van de gemeenteraad,

ln onze vergadering van 26 februari 2019 hebben wij het Uitvoeringsprogramma Vergunningen,

Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2019 vastgesteld. ln overeenstemming met het gestelde

in artikel 7.3, vierde lid, van het Besluit omgevingsrecht maken wij het uitvoeringsprogramma, dat u

bijgesloten aantreft, hierbijaan u bekend.

Wijwerken, gelet op artikel 7.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, jaarlijks het uitvoerings-

en handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de

vastgestelde activiteiten wij het komende jaar zullen uitvoeren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houden systematisch toezicht op de uitvoering van

wettelijke taken door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein

omgevingsrecht. Onze handhavingsdocumenten zijn inhoudelijk beoordeeld in het licht van een

selectie uit de wettelijke kwaliteitscriteria. ln hoofdstuk 5 van het uitvoeringsprogramma zijn de

bevindingen opgenomen, waarbij tevens is vermeld hoe met de voorgestelde verbeterpunt wordt

omgegaan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris, De bu eester,

M Franken (wnd.) mr. J L. Niederer

Gemeenle Roosendaal

Stadserf 1, postbus 5000

4700 KA Roosendaal

Telefoon 14 0165

Telefax 0165 579 338

E-mail info@roosendaal.nl

lnternet www.roosendaal.nl
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Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

overwegende, dat de gemeente Roosendaal zich in zet voor een optimaalwoon-, 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;

besluit

het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2019 vast te
stellen.

Roosendaal, 26 februari 2019.

Burgemeester en wethouders van Roose
De secretaris, De

M Franken (wnd.) mr M.L. Niederer

Gemeente Roosendaal

Stadserf 1, postbus 5000

4700 KA Roosendaal

Telefoon 14 0165

Telefax 0165 579 338

E-mail info@roosendaal.nl

lnternet www.roosendaal.nl

eester,
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1. Aanleiding 
 

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019. Dit 

Uitvoeringsprogramma is tevens het programma zoals bedoeld in het Besluit omgevingsrecht 

(Bor). De invulling van het programma is gebaseerd op de keuzes en prioriteiten zoals onder 

andere vastgelegd in het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid Roosendaal (VTH-

beleid). De prioriteiten in dit beleid zijn actueel. Het prioriteitenoverzicht treft u aan als bijlage 1. 

 

In dit Uitvoeringsprogramma is opgenomen welke taken, in welke omvang, de gemeente het 

komende jaar gaat uitvoeren. Het programma is niet ‘in beton gegoten’. Mocht er gedurende het 

jaar behoefte ontstaan om de in dit programma gemaakte keuzes te wijzigen, dan kan daarover 

altijd het gesprek plaatsvinden. 

 

Vanwege de positieve ervaringen met het gezamenlijk verkennen, opstellen en vaststellen van het 

Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH-beleid), is besloten om in De6-verband ook 

een gezamenlijke format te ontwikkelen voor het VTH-Uitvoeringsprogramma en het VTH-

Jaarverslag, zodat er in regionaal verband een uniform kader ontstaat, waarin de deelnemende 

gemeenten elkaar kunnen versterken. Ook zal hierin per gemeente de gelegenheid aanwezig zijn 

om daarin couleur locale op te nemen. 

 

Op basis van contacten met de provincie Noord-Brabant in diens hoedanigheid van Interbestuurlijk 

Toezichthouder in het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht worden 

samenwerkingsverbanden zoals binnen de De6 opereren omarmd. In een open dialoog omtrent 

kwaliteit en innovatie is het samenwerkingsverband en de hieruit voortvloeiende documenten en 

initiatieven besproken. Deze kunnen op een ‘warme’ belangstelling vanuit de toezichthouder 

rekenen. 

 
 
2. Inleiding 
 

2.1. Leeswijzer 
Na de aanleiding en een inleiding, wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de De6 samenwerking. In 

hoofdstuk 4 wordt een en ander in relatie tot het VTH-beleid nader uiteengezet en in hoofdstuk 5 

treft u een terugblik op het VTH-beleid en uitvoering aan, met onder andere specifieke aandacht 

voor het toezichtoordeel vanuit de provincie. In hoofdstuk 6 gaan wij nader in op de landelijke, 

regionale en lokale ontwikkelingen. Hoofdstuk 7 staat in het teken van de monitoring en registratie 

en in hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op de capaciteit. 

 

Hoofdstuk 9 gaat over de inhoudelijke verdeling naar taakvelden en bijbehorende capaciteit voor 

wat betreft het omgevingsrecht. De inhoud en visie met betrekking tot de aanpak van openbare 

orde en veiligheid kunt u vinden in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Samen bouwen aan 

onze veiligheid (van district De Markiezaten) en het Actieplan Integrale Veiligheid 2019 Veiligheid, 

uw en onze zorg!. Tot slot treft u in hoofdstuk 10 het onderwerp communicatie aan. 

 

2.2. Looptijd 
Dit uitvoeringsprogramma geldt voor het gehele kalenderjaar 2019. 

 

2.3. Reikwijdte 
Het gaat hier om vergunningverlening, toezicht en handhaving van wet- en regelgeving met 

betrekking tot de bebouwde en onbebouwde leefomgeving. Vergunningverlening, toezicht en 
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handhaving heeft als doel 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 grote 

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. 

 

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 waar nodig handhavend op te 

treden. 

 
 
3. De6 
 

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 

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 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 is begin 2018 door alle De6-gemeenten het VTH-

beleid vastgesteld. 

 
 
4. Beleidsplan 
 

Zoals hierboven is vermeld, is het VTH-beleidsplan in De6-verband tot stand gekomen, waarbij 

ruimte was om couleur locale op te nemen. 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. 
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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 behandeld in hoofdstuk 9. 

 

 

5. Terugblik 
 
5.1. IBT rapporten 
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 17 aspecten beoordeeld. Het gaat dan om de 

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: 

 

 

 
 

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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5.2. IBT rapport Roosendaal 
Uit het IBT-rapport, toegezonden bij brief van 8 november 2018 (bijlage 2), 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. 

Daarnaast is deze verwerkt in dit plan, zie paragraaf 9.5. 

 

 

6. Ontwikkelingen 
 

6.1. Landelijke ontwikkelingen 
In deze paragraaf wordt een aantal landelijke ontwikkelingen beschreven dat relevant is voor de 

gemeentelijke VTH-uitvoering. 

 

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; 
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• 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. 

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 
In deze paragraaf wordt een aantal regionale/bovenlokale ontwikkelingen beschreven dat relevant 

is voor de gemeentelijke VTH-uitvoering. 

 

De6-samenwerking 

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

hoofdstuk 3. 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, wildcrossen 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 
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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 
In deze paragraaf wordt een aantal gemeentelijke ontwikkelingen beschreven dat relevant is voor 

de gemeentelijke VTH-uitvoering. 

 

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 zijnde 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, 

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. Monitoring en registratie 
 

Iedere gemeente maakt sinds 1 januari 2018 gebruik van de verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Deze verordening is vastgesteld om 

de kwaliteit van deze uitvoering en handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen. Vanuit 

de De6 is er een werkgroep “verordening kwaliteit” opgestart. In deze werkgroep wordt een 

eenduidige monitor ontwikkeld waarmee de kwaliteit getoetst kan worden (couleur locale). 

 

Het monitoren en rapporteren is overigens een wettelijke eis, die is vastgelegd in het Bor. Dit geldt 

zowel voor toezicht en handhaving als voor vergunningverlening. 

 

Artikel 7.6. Monitoring 

1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.2, eerste en tweede lid, bewaken de 

resultaten en de voortgang van: 

a. het bereiken van de krachtens die leden gestelde doelen; 

b. de uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s, bedoeld in artikel 7.3, eerste en 

tweede lid. 

2. De bestuursorganen dragen zorg voor de registratie van gegevens die zijn verkregen in het 

kader van de uitvoering en handhaving. 

Artikel 7.7. Rapportage 

1. De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.2, eerste en tweede lid, rapporteren periodieke 

over: 

a. het bereiken van de krachtens die leden gestelde doelen; 

b. de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, bedoeld in die leden, in verhouding 

tot de prioriteitenstelling, bedoeld in artikel 7.2, zesde lid, onder a; 

c. de uitvoering van de afspraken, bedoeld in artikel 7.2, zevende lid, onder a.. 

2. De bestuursorganen evalueren jaarlijks of de activiteiten die zijn opgenomen in de 

uitvoeringsprogramma’s, bedoeld in artikel 7.3, eerste en derde lid zijn uitgevoerd en in 

hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de krachtens artikel 7.2, 

eerste en tweede lid, gestelde doelen. 

3. Burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van een 

waterschap delen de rapportage, bedoeld in het eerste lid, en het verslag van de evaluatie, 

bedoeld in het tweede lid, mee aan de gemeenteraad, provinciale staten, onderscheidenlijk het 

algemeen bestuur van het waterschap. 

 

In het VTH-beleid en in dit uitvoeringsprogramma is veel bepaald c.q. beschreven over de 

uitvoering van de gemeentelijke taken. Nu wordt het tijd om ook echt aan de slag te gaan, maar: 

• Doen we het wel goed? 

• Doen we wel wat we hebben bepaald/beschreven? 

• Is dat wel de juiste manier om onze doelen te halen? 

 

Om deze vragen te beantwoorden zal bijgehouden moeten worden: 

• Wat we doen; 

• Hoe we dat doen; 

• Bereiken we onze doelen? 

 

Door dit adequaat en tijdig te doen kan, waar nodig, worden bijgestuurd. Het gaat hier om 

monitoren, rapporteren en evalueren, zodat het VTH-beleid en het uitvoeringsprogramma steeds 

beter gemaakt worden. Daarnaast moeten we de juiste dingen blijven doen. 
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In paragraaf 2.2 van het VTH-beleid is de beleidscyclus (Big 8) beschreven. Daarin is kort 

toegelicht hoe de beleidscyclus vorm gegeven wordt. Hierna wordt dieper ingegaan op het 

onderdeel monitoren in de beleidscyclus. 

 

De organisatie monitort met behulp van een geautomatiseerd systeem de resultaten en de 

voortgang van de uitvoering van het beleid en het uitvoeringsprogramma. De monitorresultaten 

worden gebruikt voor bijsturing van de operationele cyclus en voor input op de beleidsevaluatie. 

 

Door middel van uniforme werkwijzen, protocollen en/of checklists wordt het programma 

uitgevoerd. De voortgang van het uitvoeringsprogramma wordt voortdurend/periodiek in de gaten 

gehouden. Indien noodzakelijk wordt het uitvoeringsprogramma aangepast. 

 

Op basis van een risicoanalyse zijn de prioriteiten en doelstellingen bepaald. In het VTH-beleid is 

bovendien vastgelegd hoe de gestelde doelen bereikt kunnen worden. Jaarlijks worden de 

beleidskeuzes bezien en als het nodig is worden deze aangepast. 

 

In dit uitvoeringsprogramma gaan we uit van een verwacht aantal klantvragen en programmatische 

en incidentele toezicht- en handhavingsacties. Daarnaast is ook aangegeven dat er een aantal 

“projecten” worden uitgevoerd. 

 

Uitgeschreven Bestuurlijke Strafbeschikkingen worden in de Transactiemodule (TM) van het 

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) ingevoerd. 

 

In het digitale verwerkingssysteem SBA worden aanvragen geregistreerd, dossiers aangemaakt en 

de voortgang wordt (in een persoonlijke werkvoorraad) per medewerker bewaakt. 
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8. Capaciteit 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle taken met daarbij de urenraming 2019. Het is 

de eerste maal dat we op deze wijze de mogelijke werkvoorraad in beeld brengen en door middel 

van kengetallen (benodigde uren per product) een urenraming hebben opgesteld. Vooralsnog gaan 

we er van uit dat we met de beschikbare capaciteit de werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Uiteraard gaan we dit gedurende het jaar monitoren. Indien blijkt dat de beschikbare capaciteit 

ontoereikend is, dan zullen maatregelen getroffen worden. Dit kan zijn in het (opnieuw) prioriteren, 

posterioriteren en/of (tijdelijke) uitbreiding van de bestaande capaciteit. 

 

8.1. Samenvatting capaciteit 

Tabel 8.1 is een samenvatting van alle capaciteitsberekeningen van alle taken in het integraal 

VTH-uitvoeringsprogramma. In hoofdstuk 9 zijn de onderbouwingen en bijzonderheden beschreven 

en weergegeven. 

 

Urenraming 2019

Wabo totaal 25.355

9.1. Bouwen totaal 19.371

9.1. Bouwen (doelen en coördinatie) 412

9.1.1. Vergunning 8.201

9.1.2. Toezicht 6.035

9.1.3. Handhaving 4.723

9.2. Slopen totaal 398

9.2. Slopen (doelen en coördinatie) 196

9.2.1. Vergunning 9

9.2.2. Toezicht 85

9.2.3. Handhaving 108

9.3. RO totaal 2.440

9.3.1. Vergunning 1.380

9.3.2. Toezicht 345

9.3.3. Handhaving 715

9.4. Brandveiligheid totaal 795

9.4. Brandveiligheid (doelen en coördinatie) 126

9.4.1. Vergunning 132

9.4.2. Toezicht 161

9.4.3. Handhaving 376

9.5. Milieu totaal 503

9.5.1. Coördinatie 91

9.5.2. Vergunning 356

9.5.3. Flora- en Faunawet 8

9.5.4. Vormvrije MER-beoordeling 48

9.6. Projecten totaal 1.345

9.6.1. Huisvesting Arbeidsmigranten 1.180

9.6.2. Integrale acties 120

9.6.3. Leegstandswet 45

9.7. Klachten 503

9.7.1. Klachten 503

Tabel 8.1: Capaciteitsberekening
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8.2. Formatie 
 

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. In de loop van 2019 wordt dit team opgedeeld in 

(waarschijnlijk) 4 groepen. 

 

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

• Regisseur Wabo     5,47 fte 

• Projectassistent     0,45 fte 

• Juridisch medewerker    1,00 fte 

• Medewerker bestemmigsplantoesing  0,80 fte 

• Constructeur     1,00 fte 

• Secretaris Commissie ruimtelijke kwaliteit 1,00 fte 

• Medewerker monumenten    1,45 fte 

• Administratief medewerker    0,55 fte 

De beschikbare formatie komt (nog) niet overeen met de daadwerkelijke (huidige) bezetting. 

Momenteel is er inzake de functie Regisseur Wabo, 2,67 fte niet vast ingevuld. Gezien de krapte 

op de arbeidsmarkt, blijkt een volledige vaste invulling momenteel niet mogelijk te zijn. Er is voor 

de korte termijn daarom gekozen om  1,67 fte extern in te huren. Voor de langere termijn is er, 

gezien de problematiek op de arbeidsmarkt, voor gekozen om een opleidingstraject te starten 

voor een tweetal oud-stagiaires van de gemeente Roosendaal. Zij zullen in een jaar tijd, middels 

externe begeleiding, opgeleid worden voor de onderhavige functie.  

Ten behoeve van de Wabo-taken kent team Veiligheid, Toezicht & handhaving de volgende 

beschikbare capaciteit: 

• 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 

 

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 gebeurd, 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. In de begroting is € 695.350 opgenomen als bijdrage aan de OMWB (voor 

(advisering) vergunningverlening, toezicht en (advisering) handhaving). 

 

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 
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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). In de begroting is het 

volgende bedrag opgenomen als bijdrage aan de VRMWB: € 4.727.995. 
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9. VTH Wabo 
 

9.1. Activiteit bouwen 
De activiteit ‘bouwen’ valt alleen onder de Wabo als er ook daadwerkelijk sprake is van bouwen in 

de zin van deze wet. Er is sprake van ‘bouwen’ bij het ‘oprichten of veranderen van een bouwwerk’ 

en er sprake is van een bouwwerk. 

 

Specifieke doelen 

• Implementatie van de Omgevingswet. 

• Voorkomen misbruik vergunningen (Toepassen van de bevoegdheden uit de Wet Bibob in 

relatie tot het gemeentelijk beleid dienaangaande). 

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

• Verminderen aantal woninginbraken door het bevorderen van toepassing van het 

politiekeurmerk veilig wonen (Informatie verstrekken bij vergunningverlening, start 2019). 

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

• In De6-verband de toetsingsniveau’s verder op elkaar afstemmen 

 

Coördinatie 

Dit betreft de coördinatie taken die buiten de VTH-procedure vallen. Bijvoorbeeld het Regieteam 

De6 en het opstellen de VTH-documenten. De coördinatie uren binnen een procedure vallen onder 

de VTH-taken. Bijvoorbeeld de coördinatie op een vergunningsprocedure met interne en externe 

adviseurs. 

 

Tabel 9.1: Activ iteit bouwen

Urenraming 2019

9.1. Bouwen 19.371 

9.1. Specifieke doelen / Coördinatie 412 

9.1.1. Vergunning 8.201 

9.1.2. Toezicht 6.035 

9.1.3. Handhaving 4.723  

 

9.1.1. Vergunningen 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld vergunning beschreven. In tabel 9.1.1. 

Vergunning bouw is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is voor het 

behandelen van taken onder het taakveld vergunning. Het behandelen van een vergunning wordt 

niet enkel gedaan door de “vergunningverlener”. De constructeur, de juridische medewerkers en 

dergelijke hebben ook een rol in het behandelen van vergunningen. 

 

De werkzaamheden van de groep Wabo en (een deel) van de groep APV RO bestaat uit de 

volgende zaken: 

• Het beslissen (verlenen, weigeren, buiten behandelingstellen) op aanvragen om 

vergunning; 

• Het behandelen van meldingen; 

• Het beslissen (verlenen, weigeren, buiten behandelingstellen) op aanvragen om ontheffing; 

• Het behandelen en beantwoorden van informatieverzoeken; 

• Het voeren van verweer bij bezwaar en beroep. 

 

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 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Gerelateerd daaraan het Bor als 

algemene maatregel van bestuur en de Regeling omgevingsrecht (Mor) als ministeriële regeling. 
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Iedere binnengekomen vergunningaanvraag dan wel conceptaanvraag wordt beoordeeld en 

getoetst. Voor aanvragen om een omgevingsvergunning is het echter niet nodig om elke aanvraag, 

die wordt ingediend, even diepgaand te toetsen aan het Bouwbesluit 2012. Sinds 1 november 2017 

werkt de gemeente Roosendaal met de zogenaamde flitsvergunning. Indien de aanvraag 

omgevingsvergunning de activiteit ‘bouwen’ betreft, eventueel aangevuld met de activiteit 

‘handelen in strijd met de regels voor de ruimtelijke ordening’, waarbij de reguliere 

voorbereidingsprocedure van toepassing is en de bouwsom lager is dan € 25.000,00, wordt het 

bouwplan niet meer getoetst aan het Bouwbesluit 2012. In plaats van 8 weken, krijgt de aanvrager 

binnen 4 werkdagen een beslissing op de ingediende aanvraag. Enkele veelvoorkomende 

bouwwerken binnen deze categorie zijn: aanbouwen, dakkapellen, erfafscheidingen, reclame-

uitingen en kozijnwijzigingen. Deze activiteiten zijn wel vergunningsplichtig, maar scoren laag op 

risico’s in het kader van veiligheid en gezondheid. Daar waar de risico’s laag c.q. aanvaardbaar 

zijn, wordt bij de gemeente Roosendaal volstaan met een minder diepgaande toets. 

 

Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving zal bij constatering van een overtreding, bouwen zonder 

of in afwijking van een verleende omgevingsvergunning, een legalisatieonderzoek aanvragen bij 

groep Wabo. Er wordt daarop een integraal advies uitgebracht op basis van de toetsingen aan het 

bestemmingsplan, inclusief de mogelijkheden voor afwijking van het bestemmingsplan, en redelijke 

eisen van welstand. 

 

Vooroverleg 

Onder het onderdeel vooroverleg helpen we de klant met de informatieverzoeken of bijvoorbeeld 

de vergunning check goed is ingevuld. Bij informatieverzoeken wordt uitgezocht of er een 

vergunning noodzakelijk is en of de aanvraag vergunbaar is binnen de regels, en zo niet hoe er 

dan mogelijk kan worden verleend (welstand is hierin geen onderdeel). Wanneer een bedrijf of 

burger vooraf meer zekerheid wilt hebben over het wel of niet vergunningsvrij zijn van 

bouwplannen of de haalbaarheid ervan, kunnen zij een conceptaanvraag indienen. De plannen 

worden dan getoetst aan het bestemmingsplan en welstand. Hierna kan een plan definitief worden 

uitgewerkt bij een positief antwoord op de conceptaanvraag. Het grote voordeel van de 

conceptaanvraag is dat, ook de aanvrager, zonder al te veel (onderzoeks)kosten te maken of 

zonder aan alle indieningsvereisten (o.a. uitgewerkte berekeningen en tekeningen) te moeten 

voldoen, te weten komt of het bouwplan in aanmerking komt voor een vergunning. Op deze manier 

kan een weigering van een formele aanvraag om omgevingsvergunning vaak worden voorkomen. 

En het kan er voor zorgen dat de procedure voor een formele aanvraag om omgevingsvergunning 

sneller verloopt. 

 

Welstand 

De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een goede omgevingskwaliteit. In die taak 

beschikt de gemeente over veel instrumenten, waarvan er één specifiek bedoeld is voor het uiterlijk 

van bouwwerken, namelijk het (gemeentelijk) welstandsbeleid. De aanvragen voor de activiteit 

bouwen worden getoetst aan het welstandsbeleid. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit 

onafhankelijk externe deskundigen met een ambtelijk secretaris. 

 

Monumenten 

Monumenten zijn belangrijk voor onze sociale en fysieke leefomgeving. Zij zijn de bron van het 

verhaal over de geschiedenis van Nederland en Roosendaal in het bijzonder: het maakt het 

verleden zichtbaar en versterkt zo ons cultureel en historisch besef. In brede kring wordt 

onderkend dat onze monumenten een belangrijke maatschappelijke waarde vertegenwoordigen 

waaraan aandacht moet worden geschonken. De gemeente Roosendaal kent op dit moment 91 

rijksmonumenten en 298 gemeentelijke monumenten. Wij zijn verantwoordelijk voor de advisering 

bij de aanwijzing van rijksmonumenten door het Rijk, voor de borging van het cultureel erfgoed in 

de bestemmingsplannen, het verlenen van vergunningen voor restauratie of wijziging van 
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monumenten en voor het houden van toezicht. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit 

onafhankelijke externe deskundigen met een ambtelijk secretaris. De taak van deze commissie is 

het adviseren over aanvragen met de activiteit ‘monumenten’. In een aantal gevallen kan ook de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over een vergunningaanvraag adviseren. 

 

Tabel 9.1.1: Vergunningen bouw

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.1.1. Vergunningen bouw 8201

Vooroverleg 638

Vergunningen 6731

Bouwkosten minder dan € 50.000 195 18 3510

Bouwkosten € 50.000 of meer - minder dan € 200.000 51 25 1275

Bouwkosten € 200.000 of meer - minder dan € 1.000.000 31 32 992

Bouwkosten € 1.000.000 of meer - minder dan € 10.000.000 12 79,5 954

Bouwkosten € 10.000.000 0 119,75 0

Monumenten 790

Kleine veranderingen 2 4,75 10

Middelgrote veranderingen 31 15 465

Grote veranderingen 9 35 315

Vergunningvrij bouwen 21 2 42
 

 

9.1.2. Toezicht 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld toezicht beschreven. In tabel 9.1.2. Toezicht 

bouw is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is voor het behandelen van 

taken onder het taakveld toezicht. 

 

Toezicht bouw 

Als uitgangspunt geldt dat iedere verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

volgens een vaste controlefrequentie wordt gecontroleerd. Afhankelijk van de indeling worden er 

één of meerdere controles uitgevoerd. De huidige categorie indeling wordt samen met 

toetsingsniveau (vergunningverlening) in 2019 herzien in De6 verband. Als uit de prioriteitenlijst 

van het VTH-beleid blijkt dat er een hogere prioriteit aangekoppeld moeten worden, dan wordt 

deze ingeschaald in een hogere categorie. Op systematische wijze wordt tijdens de bouw 

gecontroleerd op de naleving van wettelijke voorschriften, hiervoor zijn checklists gemaakt. 

 

Monumenten 

Met de instandhoudingsplicht die in de Erfgoedwet is geïntroduceerd, wordt toezicht nog 

belangrijker. Met de instandhoudingsplicht kan de gemeente een eigenaar aanspreken die zijn 

monument niet (goed) onderhoud. De gemeente kan in het uiterste geval ook handhavend 

optreden om het noodzakelijke onderhoud af te dwingen. Wel dient handhaving proportioneel te 

zijn. Dit betekent dat een gemeente niet moet wachten tot een alomvattende restauratie nodig is. 

Om te kunnen bepalen of een monument goed wordt onderhouden of niet is het belangrijk inzicht 

te krijgen in de staat waarin onze monumenten verkeren. Hiervoor is in 2018 een 0-meting 

uitgevoerd. Op basis van de uitkomst van de 0-meting worden vervolgstappen gezet en zullen 

monumenten frequent worden bezocht en visueel gecontroleerd worden op veranderingen. Al deze 

wijzigingen brengen extra uren aan toezicht met zich mee. In 2019 wordt bekeken hoeveel uren dit 

extra vraagt van onze toezichthouders en juridisch medewerkers. Hierbij wordt dan tevens bekeken 

of en hoe wij het toezicht op monumenten kunnen verankeren binnen de De6 samenwerking. 
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Tabel 9.1.2: Toezicht bouw

Aantal Aantal te controleren Kental (uren) Urenraming

9.1.2. Toezicht bouw 6.035

Vooroverleg

Toezicht 589 5.585

- Bedrijven cat. 1 95 9,50 5,00 48

- Bedrijven cat. 2 85 42,50 7,50 319

- Bedrijven cat. 3 70 52,50 20,00 1.050

- Bedrijven cat. 4 4 4,00 65,00 260

- Publiek cat. 1 35 3,50 5,00 18

- Publiek cat. 2 37 27,75 10,00 278

- Publiek cat. 3 55 55,00 30,00 1.650

- Wonen cat. 1 65 6,50 5,00 33

- Wonen cat. 2 66 16,50 7,50 124

- Wonen cat. 3 72 54,00 30,00 1.620

- Overige, zoals bruggen, viaducten en tunnels 5 3,75 50,00 188

Monumenten 50 450

- Gemeentelijke 48 36,00 12,00 432

- Rijks 2 1,50 12,00 18

Vergunningsvrij bouwen 0 0,00 3,00 0  

 

9.1.3. Handhaving 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld handhaving beschreven. In tabel 9.1.3. 

Handhaving bouw is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is voor het 

behandelen van taken onder het taakveld handhaving  

 

Landelijke Handhavingstrategie 

Wij hebben de Landelijke Handhavingstrategie (hierna: LHS) vastgesteld (paragraaf 7.4.1 van het 

VTH-Beleid). De strategie wordt toegepast voor alle toezicht- en handhavingstaken met betrekking 

tot het omgevingsrecht. De LHS is een sanctiestrategie. Dit wil zeggen dat in de strategie is 

bepaald hoe en wanneer wordt opgetreden bij overtredingen van de wetgeving. 

 

Repressieve handhaving 

Bij repressieve handhaving is sprake van niet naleving van een regel en is een overtreding gaande. 

De instrumenten zijn dan ook gericht op beëindiging van die overtreding met een 

bestuursrechtelijke maatregel. Repressieve handhaving kan voortkomen uit toezicht, klachten en 

meldingen. 

 

Verzoek tot handhaving 

Burgers en bedrijven kunnen een verzoek tot handhaving aan de gemeente richten. De gemeente 

moet, binnen de Algemene wet bestuursrecht gestelde termijn, op een dergelijk verzoek reageren. 

Dit impliceert niet dat dan ook altijd tot handhaving moet worden overgegaan. Tegen de beslissing 

van de gemeente op een handhavingsverzoek staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open. 
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Tabel 9.1.3 Handhaving bouw

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.1.3. Handhaving bouw 4723

Repressieve zaken (jur.) 135 15 2025

Repressieve zaken (jur.) a.g.v. integrale acties 80 13,5 1080

Repressieve zaken (toez.) 225 6,3 1418

Verzoek handhaving (jur.) 10 20 200  
 

9.2. Slopen 
De activiteit ‘slopen’ omvat de werkzaamheden in het kader van vergunningen/meldingen, toezicht 

en handhaving op het gebied de activiteit slopen. Onder 'slopen' wordt verstaan: het afbreken van 

een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Het kader voor deze activiteiten is voornamelijk het 

Bouwbesluit. 

 

In 2017 is door een wetswijziging het basistakenpakket van de Omgevingsdienst Midden- en West-

Brabant (hierna: OMWB) aangepast. Dit heeft tot gevolg dat het toezicht op bedrijfsmatige 

verwijdering van asbest vanaf 2018 ondergebracht is bij de OMWB als basistaak. 

 

Coördinatie 

De coördinatie betreft grotendeels de benodigde capaciteit voor de coördinatie over de door de 

omgevingsdienst uit te voeren taken met betrekking tot de asbestwerkzaamheden. De coördinatie 

uren binnen een procedure vallen onder de VTH-taken. 

 

Tabel 9.2: Slopen

Urenraming 2019

9.2. Slopen 398

9.2. Coördinatie 196

9.2.1. Vergunning 9

9.2.2. Toezicht 85

9.2.3. Handhaving 108  

 

9.2.1. Vergunning/Melding 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld vergunning beschreven. In tabel 9.2.1. 

Vergunning/melding slopen is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is voor 

het behandelen van taken onder het taakveld vergunning 

 

Bij bouwwerkzaamheden kan sprake zijn van (gedeeltelijk) slopen. In dat geval moet er een 

sloopmelding worden gedaan. Wanneer er een sloopmelding ingediend moet worden, volgt uit het 

Bouwbesluit. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt, of als er 

sprake is van asbest. In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het 

geval als gesloopt wordt in nabijheid van of aan monumenten. Onder bepaalde voorwaarden mag 

een particulier zelf zijn asbest verwijderen. Wordt er niet voldaan aan deze voorwaarden dan moet 

ook een particulier het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Het asbest laten 

verwijderen door een gecertificeerd bedrijf volgt onder de categorie bedrijfsmatige asbest 

verwijdering (basistaak van de OMWB). 

 

Tabel 9.2.1: Vergunningen/meldingen slopen

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.2.1. Vergunningen/meldingen slopen

Vergunning 3 3 9  
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9.2.2. Toezicht 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld toezicht beschreven. In tabel 9.2.2. Toezicht 

slopen is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is voor het behandelen van 

taken onder het taakveld toezicht. 

 

Toezicht slopen 

Bij het slopen van bouwwerken kan sprake zijn van het vrijkomen van asbest. Bij saneringen van 

asbest wordt gecontroleerd of de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de wettelijk 

voorgeschreven wijze. Daarnaast wordt toezicht gehouden op situaties waarbij (door de slechte 

staat van een gebouw) asbest kan vrijkomen. 

Vanuit de landelijke overheid wordt waarschijnlijk bepaald dat in 2024 asbestdaken verwijderd 

moeten zijn. Op basis van dit gegeven is de verwachting dat het aantal meldingen gaat stijgen de 

komende jaren. 

 

Tabel 9.2.2: Toezicht slopen

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.2.2. Toezicht slopen 85

Vergunning 2 7,5 15

Melding 4 5 20

Repressieve zaken 8 6,25 50  

 

9.2.3. Handhaving  
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld handhaving benoemd. In tabel 9.2.3. 

Handhaving slopen is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is voor het 

behandelen van taken onder het taakveld handhaving. 

 

Repressieve handhaving/verzoek tot handhaving  

Voor een omschrijving van de taak ”repressieve handhaving” en “verzoek tot handhaving” 

verwijzen wij u naar paragraaf 9.1.3. 

 

Tabel 9.2.3: Handhaving slopen

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.2.3. Handhaving slopen 108

Repressieve zaken (jur.) 8 13,5 108

Verzoek handhaving 0 15,5 0  

 

9.3. Ruimtelijke Ordening 
De activiteit ‘ruimtelijke ordening/planologisch strijdig gebruik’ (hierna: RO) omvat de 

werkzaamheden in het kader van vergunningen, toezicht en handhaving op het gebied van RO. In 

een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied 

binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bebouwings- en gebruiksregels. Een 

bedrijf of burger kan een (bouw)plan hebben dat niet in het bestemmingsplan past. Een vergunning 

zou dan normaal moeten worden geweigerd. De Wabo bevat echter verschillende bepalingen, die 

het de gemeente mogelijk maken, indien dat wenselijk wordt geacht en past binnen de lokale 

beleidsregels, om mee te werken aan nieuwe initiatieven, die niet passen binnen het 

bestemmingsplan. Het kan hierbij gaan om zowel afwijkingen van de bebouwingsregels 

(oppervlakte, goot- en nokhoogte, locatie) als ook van de gebruiksregels. De gemeente heeft 

daarbij de bevoegdheid tot het nemen van de volgende besluiten 'handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening': 

• het verlenen van een omgevingsvergunning met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid; 

• het verlenen van een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijkingsmogelijkheid 

(kruimelgevallen); 
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• het verlenen van een omgevingsvergunning met een tijdelijke afwijkingsmogelijkheid. 

• voor grotere afwijkingen van het bestemmingsplan kan medewerking worden verleend 

door een omgevingsvergunning te verlenen met een buitenplanse afwijking (projectbesluit) 

of door een wijziging of herziening van het bestemmingsplan. 

 

In al deze gevallen kan een 'afwijking/ontheffing' worden verleend, maar dit moet niet. De 

gemeente beoordeelt of toepassing van een van de mogelijkheden mogelijk en wenselijk is. 

 

Tabel 9.3: RO strijdig gebruik

Urenraming 2019

9.3. RO strijdig gebruik 2.440

9.3.1. Vergunning 1.380

9.3.2. Toezicht 345

9.3.3. Handhaving 715  

 

9.3.1. Vergunning 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld vergunning benoemd. In tabel 9.3.1. 

Vergunning/ontheffing is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is voor het 

behandelen van taken onder het taakveld vergunning. 

 

Tabel 9.3.1: Vergunningen RO

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.3.1. Vergunningen RO 1.380

Vergunning strijdig gebruik 155 1.332

Vergunning aanleggen 12 4 48  

 

9.3.2.Toezicht 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld toezicht benoemd. In tabel 9.3.2. Toezicht is 

aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is voor het behandelen van taken 

onder het taakveld toezicht. Het betreft het toezicht op verleende ontheffingen volgens de Wet 

ruimtelijke ordening en het gebruik op basis van het bestemmingsplan (o.a. strijdig gebruik). 

 

Tabel 9.3.2: Toezicht RO

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.3.2. Toezicht RO 345

Vergunning 0 6,25 0

Strijdig gebruik 50 6,90 345  
 

9.3.3. Handhaving 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld handhaving benoemd. In tabel 9.3.3. 

Handhaving RO is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is voor het 

behandelen van taken onder het taakveld handhaving. 

 

Repressieve handhaving/verzoek tot handhaving  

Voor een omschrijving van de taak ”repressieve handhaving” en “verzoek tot handhaving” 

verwijzen wij u naar paragraaf 9.1.3. 
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Tabel 9.3.3: Handhaving RO

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.3.3. Handhaving RO 715

Repressieve zaken (jur.) 45 14,10 634,50

Verzoek tot handhaving (jur.) 5 16,10 80,50  

 

9.4. Brandveiligheid  
De activiteit ‘brandveiligheid’ omvat de werkzaamheden in het kader van vergunningen, toezicht en 

handhaving op het brandveilig bouwen en gebruik van gebouwen, open terreinen en bij 

evenementen. Het kader voor deze activiteiten is het Bouwbesluit 2012 en het Besluit brandveilig 

gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Binnen dit taakveld wordt samengewerkt 

met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). Binnen de VRMWB is het 

basistakenpakket (BTP) vastgesteld. Brandweer Midden- en West-Brabant (BMWB) kiest er voor 

om toezicht daar te plegen waar de fysieke veiligheidsrisico’s het hoogst zijn. Het doel daarbij is 

bewustzijn van (brand)veiligheid realiseren bij object eigenaren en gebruikers. Het Algemeen 

Bestuur van de VRMWB heeft binnen het BTP de volgende prioriteiten benoemd: 

1. Zorginstellingen 

2. BRZO+ (de inrichtingen die binnen en net onder de classificatie BRZO vallen)  

3. Brandveilig Leven/toolbox 

4. Nachtrecreatie (kampeerterreinen) 

 

Coördinatie 

Dit betreft de coördinatie taken die buiten de VTH-procedure vallen. Bijvoorbeeld afstemming met 

de VRMWB over het totale werkprogramma. De coördinatie uren binnen een procedure vallen 

onder de VTH-taken. Bijvoorbeeld de coördinatie van de vergunningsprocedure of het toezicht met 

VRMWB als externe adviseur. 

 

Namens de gemeente en in samenwerking met de gemeente wordt door de Brandweer op diverse 

thema’s voorlichting gegeven. Dit is beschreven in paragraaf 3.3 van het Actieplan Integrale 

Veiligheid 2019. 

 

Tabel 9.4: Brandveiligheid

Urenraming 2019

9.4. Brandveiligheid 795

9.4. Coördinatie 126

9.4.1. Vergunning 132

9.4.2. Toezicht 161

9.4.3. Handhaving 376  

 

9.4.1. Vergunning/melding 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld vergunning/melding brandveiligheid 

beschreven. In tabel 9.4.1. Vergunning/melding brandveiligheid is aangegeven wat de geraamde 

aantallen en beschikbare tijd is voor het behandelen van taken onder het taakveld vergunning. 

 

Tabel 9.4.1: Vergunning brandveiligheid

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.4.1.

Vergunning/melding brandveiligheid 132

Vergunning 11 3 33

Melding 33 3 99  
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9.4.2. Toezicht 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld toezicht brandveiligheid beschreven. In tabel 

9.4.2. Toezicht brandveiligheid is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare tijd is 

voor het behandelen van taken onder het taakveld toezicht. 

 

Toezicht/controle BMWB 

Het toezicht op de naleving van de regelgeving op het gebied van de brandveiligheid wordt 

uitgeoefend door de BMWB. Dit is één van de ondersteunende basistaken die het Algemeen 

Bestuur van de VRMWB in januari 2015 heeft vastgesteld. 

 

Specifieke doelen van de BMWB 

• Afhandeling van de dossiers (uitloop van 2017/2018) met betrekking tot gebouwen met een 

zorg en/of kinderopvangfunctie 

• Binnenhalen inspectiecertificaten (OMS/STOOM) 

• Ondersteuning bij controle kamerverhuur 

• Onderwijsgebouwen (zowel voortgezet als basisonderwijs)  

• Gebiedsgericht. In één gebied: 12 horeca, 12 winkels, en 12 overige (waaronder bijzonder 

wonen/kamerverhuur) controleren 

• Onderzoek gebouwen met brandbare gevels. Focus op gebouwen met meerdere bouwlagen 

waarin geslapen wordt of minder zelfredzamen verblijven 

• Woongebouwen met overwegend senioren (ook bewustwording) 

• Woongebouwen boven parkeergarages 

 

Toezicht gemeente 

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

Dit zijn globale controles, waarbij de nadruk ligt op aanduiding vluchtwegen, bereikbaarheid van 

vluchtwegen en aanwezigheid van de noodzakelijke blusvoorzieningen. 

 

Tabel 9.4.2: Toezicht brandveiligheid

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.4.2. Toezicht brandveiligheid 161

Gebruik (brandveiligheid) 70 2,3 161  

 

9.4.3. Handhaving 
In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld handhaving brandveiligheid beschreven. In 

tabel 9.4.3. Handhaving brandveiligheid is aangegeven wat de geraamde aantallen en beschikbare 

tijd is voor het behandelen van taken onder het taakveld handhaving. 

 

Repressieve handhaving/verzoek tot handhaving 

Voor een omschrijving van de taak “repressieve handhaving” en “verzoek tot handhaving” 

verwijzen wij u naar paragraaf 9.1.3. 

 

Tabel 9.4.3: Handhaving brandveiligheid

Aantal Kental (uren) Urenraming

9.4.3. Handhaving brandveiligheid 376

Repressieve zaken 31 8,30 257

Repressieve zaken (horeca) 70 1,70 119

Verzoek tot handhaving 0 10,00 0  

 

9.5. Milieu 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) voert op grond van het Bor voor 25 

gemeenten en de provincie Noord-Brabant de wettelijke basistaken uit. Naast het uitvoeren van de 
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verplichte basistaken voert de OMWB ook de overige milieutaken (verzoektaken) uit voor onze 

gemeente. Er wordt jaarlijks een werkprogramma opgesteld. Vanaf 2019 is dit werkprogramma 

gebaseerd op de in de regio ontwikkelde MWB-norm en het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader 

(GUK), zie bijlage 3. Het werkprogramma 2019, vastgesteld door het college van burgemeester en 

wethouders op 15 januari 2019, is als bijlage 4 bijgevoegd. 

 

In het werkprogramma zijn de door de OMWB te leveren prestaties vastgelegd, met de daaraan 

gekoppelde prijzen en tarieven die jaarlijks door het algemeen bestuur van de OMWB worden 

vastgesteld. Het werkprogramma bestaat uit drie programma’s:  

- Programma 1: landelijke basistaken (verplicht); 

- Programma 2: structurele verzoek taken; 

- Programma 3: collectieve taken (verplicht). 

 

Op basis van het GUK kunnen er voor het OMWB-gebied branches en/of thema’s worden 

geselecteerd die tot gevolg kunnen hebben dat bepaalde bedrijven meer prioriteit krijgen dan nu 

het geval is. Veelal zullen deze keuzes gebaseerd zijn op risico-gerelateerde aspecten (het 

effectief inzetten van de capaciteit, dus daar waar de opbrengst naar verwachting het grootst is). 

Voor het jaar 2019 zijn de volgende thema’s/branches geselecteerd: 

• LPG-tankstations 

• Afvalbeheerinrichtingen 

 

Op dit moment is het voor ons alleen inzichtelijk wat het GUK voor 2019 inhoudelijk en financieel 

betekent. Hierop hebben wij ons besluit gebaseerd om het GUK alleen voor 2019 vast te stellen en 

na dit jaar het GUK te evalueren. Bovendien hebben wij op 30 januari 2018 het Vergunning-, 

Toezicht-, en Handhavingsbeleid Roosendaal vastgesteld. Dit beleid is in D6-verband opgesteld en 

geldt als ons lokale VTH-beleid. Graag houden wij vast aan de prioriteiten die in dit beleid staan. 

Daarom is bij het besluit tot vaststelling van het GUK de voorwaarde opgenomen dat bij strijdigheid 

tussen het GUK en het lokale beleid, de bepalingen uit het lokale beleid voorgaan. 

 

De frequentie waarmee routinematige controlebezoeken worden afgelegd bij IPPC-installaties, is 

door ons bepaald op: 

• ten minste één controlebezoek per drie jaar bij beperkte milieurisico’s; 

• ten minste één controlebezoek per jaar bij grote milieurisico’s. 

 

Coördinatie 

Coördinatie met betrekking tot de taken van de OMWB is onder te verdelen in twee gebieden, 

eigenaarschap in het kader van de gemeenschappelijke regeling en opdrachtgeverschap in het 

kader van het werkprogramma. De capaciteit voor het laatste onderdeel is opgenomen bij 

coördinatie. De coördinatie-uren binnen een procedure vallen onder de VTH-taken. Bijvoorbeeld de 

coördinatie van de vergunningsprocedure of het toezicht. 

 

Tabel 9.5: Milieu

Urenraming 2019

9.5. Milieu 503

9.5.1. Coördinatie 91

9.5.2. Vergunning 356

9.5.3. Flora- en Faunawet 8

9.5.4. Vormvrije MER-beoordeling 48  

 

9.6. Projecten 
In dit hoofdstuk worden de projecten beschreven die worden uitgevoerd binnen de verschillende 

taakvelden. Projecten kunnen ook bestaan uit taken die behoren tot de reguliere werkzaamheden, 
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maar die in projectvorm worden uitgevoerd. Projecten worden regelmatig uitgevoerd met overige 

partners. In tabel 9.6. Projecten is aangegeven wat de geraamde tijd en beschikbare tijd is voor het 

uitvoering van de projecten. 

 

Tabel 9.6: Projecten

Urenraming 2019

9.6. Projecten 1.345

9.6.1. Huisvesting Arbeidsmigranten 1.180

9.6.2. Integrale acties 120

9.6.3. Leegstandswet 45  

 

9.6.1. Huisvesting Arbeidsmigranten 
Punt van aandacht vormt de verhuur van kamers en het gebruik van panden (woningen) voor de 

huisvesting van arbeidskrachten voornamelijk uit Oost-Europa. Hierbij speelt de zorg voor een 

goede en vooral veilige huisvesting. In het Actieplan Integrale Veiligheid 2019, in paragraaf 3.1, is 

opgenomen dat minimaal 100 adressen (on)aangekondigde (integrale) controles worden 

uitgevoerd. Uitgangspunt is de panden integraal te controleren, waarbij veiligheid en gezondheid 

centraal staan. Indien er sprake is van een situatie die strijdig is met de ter zake geldende Wabo-

regelgeving wordt een bestuurlijk handhavingstraject gestart om bij de gebruiker en/of eigenaar 

van het pand af te dwingen dat de noodzakelijke verbeteringen/aanpassingen worden verricht dan 

wel dat een strijdige situatie wordt beëindigd. Doel is huisvesting 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. 

 

Activiteiten: 

a Uitvoeren van aangekondigde en onaangekondigde (integrale) controles van adressen 

waarbij sprake is van huisvesting van arbeidsmigranten en/of kamerverhuur. 

b 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. 

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

d Vertegenwoordiging van de gemeente in het kader van gerechtelijke procedures (bezwaar 

en beroep). 

 

Binnen dit thema wordt situationeel samengewerkt met: Politie, Brandweer, Inspectie SZW, UWV 

en Belastingdienst. 

 

9.6.3. Integrale acties 
Punt van aandacht vormt de bouwkundige staat en/of het gebruik van panden en percelen. Naast 

het houden van toezicht op de naleving van verleende vergunningen c.q. ingediende meldingen is 

het belangrijk dat actief illegale activiteiten of situaties worden opgespoord. Nadat een vergunning 

is verleend dan wel een melding is geaccepteerd, wordt gecontroleerd of de vergunninghouder c.q. 

melder de vergunning c.q. de relevante Algemene Maatregel van Bestuur en de daaraan 

verbonden voorschriften en/of beperkingen blijvend naleeft. Dit toezicht is een kerntaak van de 

gemeente. Doelstelling is het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving, waarbij 

veiligheid en gezondheid centraal staan. Een ander doel van de gemeente is inperken van de 

bewegingsruimte voor ondermijnende criminaliteit, actief optreden bij signalen over mogelijke 
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ondermijnende criminaliteit en zorgen voor omstandigheden die voor criminelen ongunstig zijn. Dit 

kan zowel proactief, preventief en/of repressief. Deze aanpak kent onder ander de ambities: 

1. De bestuurlijke informatiepositie verbeteren en op orde houden. 

2. Het herkennen van ondermijnende criminaliteit. 

Als één overheid doorpakken naar het effectief verstoren van crimineel ondernemerschap. Daarom 

wordt geïnvesteerd in integrale actiekracht en samenhangend optreden. 

 

Activiteiten: 

Uitvoeren van integrale acties, zoals: 

• De aanpak van vrijplaatsen; 

• Het uitvoeren van onaangekondigde controles van panden/percelen op bedrijventerreinen 

c.q. complexen met bedrijven (bedrijfsverzamelgebouwen); 

• Het uitvoeren van onaangekondigde controles van panden/percelen op basis van thema 

en/of branche. 

• Uitvoeren van aangekondigde en onaangekondigde (integrale) controles van 

panden/percelen. 

Naast het houden van toezicht op de naleving van verleende vergunningen c.q. ingediende 

meldingen is het belangrijk dat actief illegale activiteiten of situaties worden opgespoord. 

 

Binnen dit thema wordt situationeel samengewerkt met de volgende ketenpartners: 

Politie; Brandweer; Belastingdienst; RIEC; Inspectie SZW; OMWB; NVWA; ILT; . 

 

9.6.4. Leegstandswet 
De Leegstandswet is een tijdelijke regeling die de eigenaar van een koopwoning de optie biedt zijn 

woning tijdelijk te verhuren. Een woning verhuren is vaak een prima oplossing wanneer deze voor 

een langere tijd niet kan worden verkocht en daarnaast om verpaupering door leegstand te 

voorkomen. 

Een dergelijke tijdelijke oplossing kan voor zowel de huurder als verhuurder in een win-win situatie 

resulteren. Bij verhuur via de Leegstandswet zit de verhuurder namelijk niet met dubbele 

woonlasten en een verpauperde woning. En (waarschijnlijk) kan de huurder vaak tegen een 

gunstiger tarief een woning tijdelijk bewonen. Voor de huurders bestaan er ook nadelen bij het 

tijdelijk huren op grond van de Leegstandswet. Bij verhuur door de Leegstandswet hoeft de 

verhuurder, in tegenstelling tot de ‘gewone’ verhuur, niet met alle huurbeschermingsbepalingen 

rekening te houden waardoor de verhuurder de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst op te 

zeggen. De huurder heeft dus geen huurbescherming op het moment dat de huur wordt beëindigd. 

Vanuit de gemeente zijn er regels opgesteld bij huur en verhuur op grond van Leegstandswet. Ook 

moet de verhuurder eerst een vergunning van de gemeente krijgen. Er worden 18 aanvragen om 

een vergunning verwacht. 

 

9.7. Klachten en calamiteiten 
Voor het reserveren van uren voor klachten en calamiteiten wordt uitgegaan van het in 

behandeling nemen van 160 klachten/meldingen/calamiteiten. 

 

Urenraming 2019

9.7. Klachten 503  
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10. Communicatie  
 

Inleiding 

De zes gemeenten willen communicatie zo organiseren, dat het de vergunningverlening en de 

handhaving versterkt en effect heeft op het naleefgedrag. De communicatie speelt ook in op de 

waarneming van de burger en bestendigt het vertrouwen van de burger in de aanpak van de 

overheid. De nieuwe vormen van communicatie vragen een goed samenspel tussen de 

informatievoorziening, het bestuurlijk optreden en de aanpak van communicatie. 

 

Communicatie heeft een preventieve werking. Het bevordert het naleven van wetten en regels. Dit 

gebeurt door mensen te confronteren met en beter te laten nadenken over hun (ongewenste) 

gedrag. Voor diverse onderwerpen zijn beleidsregels opgesteld die er zorg voor moeten dragen dat 

ongewenst gedrag wordt voorkomen en dat de regels worden nageleefd. Voor handhaving, deels 

ook voor vergunningverlening, is kennis hebben van de regels, de risico’s en de sancties van het 

allergrootste belang. Communicatie speelt daarin een directe rol. Communicatie kan op diverse 

manieren plaatsvinden: telefonisch, schriftelijk en digitaal (mail, website). 

 

Belang van communicatie 

Het belang van het instrument communicatie ligt op verschillende vlakken: 

Gemeentebreed/corporate communicatie 

- Gemeentebreed onderstrepen dat Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving één van 

de speerpunten is van de gemeente. Uitdragen dat wordt gezocht naar een zorgvuldige 

balans tussen veiligheid en stimuleren ondernemerschap/ontwikkelen. Toelichten beleid: 

extern maar ook intern. 

Gemeentebreed maar ook gericht 

- Preventieve voorlichting richting bewoners en bedrijven over regelgeving en voorwaarden 

- Presenteren van handhavingsresultaten richting bedrijven direct, maar ook breder. 

- Extern uitdragen ambassadeurschap van de toezichthouders (zoals onze Boa’s), van 

belang zowel preventief als na ingrijpen. Intern hierop coachen en ondersteunen. 

 

Balans tussen communicatie en effectief handelen 

Er moet een balans zijn tussen de berichtgeving over en de interventie zelf. Daadkrachtig reageren 

in de communicatie heeft geen zin, als het probleem te complex is om direct op te treden. De 

mensen moeten zien dat de boodschap overeenkomt met het daadwerkelijk optreden. Dat wekt 

vertrouwen. Boodschap, actie en verwacht effect moeten in balans zijn. In dit verband is het van 

belang aandacht te besteden aan die cases die ertoe doen.  

 

Nauwkeurigheid in communicatie 

Met ‘pinpoint’ communicatie zorgen we ervoor dat de juiste doelgroep de goede informatie krijgt. 

Voorafgaand aan het naar buiten brengen van een boodschap zullen een zorgvuldige analyse en 

afweging plaatsvinden. Aan de hand van heldere criteria volgt in samenwerking met 

belanghebbende partners een communicatieplan per situatie. Het is van belang om 

vergunningverlening/handhaving en communicatie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 

 

Inspanningen zichtbaar maken 

Door middel van communicatie worden de inspanningen van betrokkenen zichtbaar gemaakt. Wij 

zijn gericht op het delen van succes. De communicatie maakt zichtbaar hoe geïnvesteerd wordt in 

de veiligheid van de gemeente. 
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11. Bijlagen 

 

Bijlage 1 Prioriteitenoverzicht 

Bijlage 2 IBT-rapport 

Bijlage 3 Gemeenschappelijk Uitvoeringskader 2018 

Bijlage 4 OMWB Werkprogramma 2019 (gecomprimeerd) 
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Bijlage 1: Prioriteitenoverzicht 
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Extra Hoog 

1 Bouwen bedrijven cat.4 extreem grote bouwwerken en zware milieubedrijven 146,88 

2 Brandveiligheid ziekenhuis, verpleegtehuizen, bejaardenoorden etc. 146 

3 Brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen 146 

4 Milieu C2 (complex) 144,84 

5 Milieu D1 (IPPC) industrieel 141,7 

6 Brandveiligheid kinderdagverblijf en peuterspeelzaal 139,74 

7 Brandveiligheid dagopvang voor verminderd zelfredzame personen 137 

8 Brandveiligheid gebouwen met gezondheidszorgfunctie met bedgebied > 10 personen 136 

9 Milieu D1 (IPPC) agrarisch 135,2 

10 Bouwen publiek cat.3 grote bouwwerken 132,6 

11 APV en Bijzondere wetten Drugsoverlast (inclusief toepassing art. 13b Opiumwet) 132,6 

12 APV en Bijzondere wetten Grote evenementen 131,58 

13 Brandveiligheid zorgwoningen 130 

Hoog 

14 Bouwen wonen cat.3 grote bouwwerken 125,46 

15 Milieu illegale activiteiten buiten een inrichting (lucht/lozen/afval/bodem/geluid) 125,08 

16 Bouwen bedrijven cat.3 grotere bouwwerken 124,44 

17 Brandveiligheid theater, schouwburg, bioscoop, museum, bibliotheek 124 

18 Brandveiligheid cafés, discotheek en restaurant > 50 personen 124 

19 Bestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten 120,99 

20 Bouwen overige, zoals bruggen, viaducten en tunnels 120,36 

21 Slopen sloopmelding met asbest 119,34 

22 APV en Bijzondere wetten Dumpingen drugsafval 118,32 

23 Brandveiligheid kamergewijze verhuur 118,32 

24 Bouwen Monumenten 116,28 

25 Brandveiligheid evenementen/tenten 116 

26 APV en Bijzondere wetten Overlast openbare ruimte en water 113,22 

27 Bouwen publiek cat.2 complexere verbouwingen en bouwwerken 113,22 

28 Brandveiligheid basisschool (leerlingen < 12 jaar) > 10 personen 113 

29 Brandveiligheid overdekt winkelcentrum (meerdere winkelgebouwen) > 50 personen 112 

30 Milieu C1 (vergunning) 110,16 

Middel 

32 Brandveiligheid woonfunctie in woongebouw (flats, aanleunwoningen, portiekwoningen) 109,18 

33 Bestemmingsplan afwijken bestemmingsplan 108,78 

34 Bestemmingsplan gebruik bouwwerken (buiten bebouwde kom) 108,12 

35 Milieu C2 (niet complex) 108,12 

36 Milieu B2 (melding basistaken) vuurwerk 107,1 

37 Brandveiligheid overige gebouwen bijeenkomst (gebedshuis, buurthuis etc.) > 50 pers. 106 

38 Brandveiligheid hotel/motel/pension > 10 personen 106 
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39 APV en Bijzondere wetten Samen sterk in het buitengebied 105,06 

40 Slopen illegaal slopen 105,06 

41 Milieu Besluit bodemkwaliteit 104 

42 APV en Bijzondere wetten Drank- en Horeca - Exploitatie 103,02 

43 Brandveiligheid palletbedrijven 103 

44 Brandveiligheid school VO (leerlingen > 12 jaar) indien > 50 personen 102 

45 APV en Bijzondere wetten Dumpingen overig afval 102 

46 Brandveiligheid asiel-/opvangcentrum voor tijdelijk verblijf van mensen > 10 pers. 101 

47 APV en Bijzondere wetten Seksinrichtingen 99,96 

48 Brandveiligheid fabriek/opslag/magazijn/werkplaats > 150 personen 99 

49 Slopen activiteit slopen (vergunning) 98,94 

50 Brandveiligheid politiebureau met cellen 98,94 

51 Bouwen bedrijven cat.2 complexere verbouwingen en bouwwerken 97,92 

52 Bestemmingsplan gebruik bouwwerken (binnen bebouwde kom) 97,52 

53 Brandveiligheid gebouwen met gezondheidszorgfunctie, geen bedgebied > 50 personen 97 

54 Brandveiligheid woonfunctie gecombineerd gebruik (bijv. wonen boven winkel) 96,9 

55 Brandveiligheid kantoren > 150 personen 96 

56 Brandveiligheid gebouwen met gezondheidszorgfunctie met bedgebied < 10 personen 95,68 

57 Bestemmingsplan gebruik grond (buiten bebouwde kom) 94,35 

58 Brandveiligheid parkeergarage (besloten) > 2500m2 93,84 

59 Milieu B2 (melding basistaken) industrieel (chemisch) 93,84 

60 APV en Bijzondere wetten Verkeer, parkeren en stallen 93,24 

61 Brandveiligheid Fabriek/opslag/magazijn/werkplaats > 2500m2 en/of > 50 personen < 150 personen 93 

62 Brandveiligheid winkelgebouw > 50     personen 92,56 

63 APV en Bijzondere wetten Vuurwerk 91,8 

64 Milieu B2 (melding basistaken) industrieel 91,52 

Laag 

65 APV en Bijzondere wetten Dieren 90,48 

66 APV en Bijzondere wetten Drank- en Horeca - Leeftijd 89,76 

67 APV en Bijzondere wetten Kappen 89,44 

68 Brandveiligheid cafés, discotheek en restaurant < 50 personen 89 

69 Bouwen wonen cat. 2 complexere verbouwingen en bouwwerken 88,74 

70 APV en Bijzondere wetten Zwerfafval 87,72 

71 APV en Bijzondere wetten Stoken 87,36 

72 Bestemmingsplan gebruik grond (binnen bebouwde kom) 86,92 

73 Brandveiligheid politiebureau zonder cellen > 150 personen 86 

74 APV en Bijzondere wetten Explosie 85,28 

75 Brandveiligheid gezondheidsdiensten > 50 personen (tandarts, huisarts, polikliniek) 85 

76 APV en Bijzondere wetten Inzameling Afval 84,24 

77 APV en Bijzondere wetten Terrassen 83,64 

78 Milieu B2 (melding basistaken) afval 83,64 
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79 Milieu B2 (melding basistaken) industrieel (metaal/elektro) 82,16 

80 Bestemmingsplan aanlegvergunning 81,75 

81 Brandveiligheid transformatorhuis >  2500m2 80,58 

82 APV en Bijzondere wetten Drank- en Horeca - Sluitingstijden 80,08 

83 Brandveiligheid zwembad > 50 personen 80,08 

84 Brandveiligheid overige gebouwen bijeenkomst (gebedshuis, buurthuis etc.) < 50 pers. 77 

85 APV en Bijzondere wetten Gebruik openbare ruimte en water 76,5 

86 APV en Bijzondere wetten Uitwegen 75,48 

87 Brandveiligheid sportruimte/sportzaal/ sporthal/sportcentrum > 50 personen 74,46 

88 Milieu B2 (melding basistaken) industrieel (voeding) 74,46 

89 Brandveiligheid gebouwen met gezondheidszorgfunctie, geen bedgebied < 50 personen 74 

90 Brandveiligheid parkeergarage (besloten) < 2500m2 74 

91 Milieu B1 (melding niet-basistaken) agrarisch 72,42 

92 Brandveiligheid Fabriek/opslag/magazijn/werkplaats < 2500m2 en/of < 50 personen 72 

93 Brandveiligheid kantoren < 150 personen 72 

94 Brandveiligheid hotel/motel/pension  < 10 personen 72 

Extra Laag 

95 APV en Bijzondere wetten Kleine evenementen 71,4 

96 Brandveiligheid politiebureau zonder cellen < 150 personen 71,4 

97 Milieu B2 (melding basistaken) nutsvoorzieningen 71,4 

98 APV en Bijzondere wetten Kansspel 70,72 

99 Brandveiligheid asiel-/opvangcentrum voor tijdelijk verblijf van mensen < 10 pers. 68,34 

100 Milieu B2 (melding basistaken) niet-industrieel 68,34 

101 Brandveiligheid transformatorhuis <  2500m2 67 

102 Brandveiligheid kermis > 50 personen 67 

103 Milieu B1 (melding niet-basistaken) horeca 66,3 

104 Milieu B2 (melding basistaken) agrarisch 65,28 

105 Milieu B2 (melding basistaken) industrieel (overig) 65,28 

106 Bouwen publiek vergunningsvrij 65,28 

107 Milieu gesloten bodemenergiesystemen 63,44 

108 Bouwen bedrijven vergunningsvrij 63,24 

109 Brandveiligheid agrarische bebouwing (stallen, kassen etc.) 63 

110 APV en Bijzondere wetten Markten, losse standplaatsen 61,2 

111 Brandveiligheid winkelgebouw < 50     personen 61,2 

112 Brandveiligheid kampeerterrein > 50    personen 61,2 

113 APV en Bijzondere wetten Venten 60,18 

114 Milieu B2 (melding basistaken) recreatief 59,16 

115 Brandveiligheid Markt > 50 personen 58 

116 Brandveiligheid kampeerterrein < 50    personen 57,2 

117 Slopen sloopmeldingen particulier kleiner dan 35 m2 57,12 

118 Slopen sloopmelding zonder asbest 56,1 
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119 Bouwen publiek cat.1 eenvoudige kleine verbouwingen en bouwwerken 55,12 

120 APV en Bijzondere wetten Collecteren 55,08 

121 Milieu B1 (melding niet-basistaken) industrieel 55,08 

122 Milieu B1 (melding niet-basistaken) overig 55,08 

123 Brandveiligheid gezondheidsdiensten < 50 personen (tandarts, huisarts, polikliniek) 55 

124 Brandveiligheid openlucht recreatie > 50 personen 55 

125 Milieu A (niet meldingsplichtig) diversen 54,08 

126 Bouwen bedrijven cat.1 eenvoudige kleine verbouwingen en bouwwerken 54,06 

127 Bouwen wonen vergunningsvrij 54,06 

128 Brandveiligheid sportpark > 50 personen 54 

129 Bouwen wonen cat. 1 voor eenvoudige kleine verbouwingen en bouwwerken 53,04 
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Bijlage 2 IBT-rapport 

 

Separaat bijgevoegd 
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Bijlage 3 Gemeenschappelijk Uitvoeringskader 2018 

 

Separaat bijgevoegd 
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Bijlage 4 OMWB Werkprogramma 2019 (gecomprimeerd) 

 

Werkprogramma 2019 Prestaties Rapportages 

Vergunningverlening     

Vergunningen -Beoordelen en behandelen vergunningen 
-Beoordelen en afhandelen meldingen en 
indien nodig opstellen van 
maatwerkvoorschriften 
-Advisering ikv vergunningverlening  
(o.a. voortraject, ander bevoegd gezag) 

Voortgang via T-rapportages over 
aantallen en status lopende zaken  
-vergunningen 
-meldingen 
-adviezen 

Toezicht     

Risicorelevante bedrijven 2 inrichtingen worden integraal 
gecontroleerd. Daarnaast wordt bij één 
van beide inrichtingen een 
onaangekondigde controle uitgevoerd. 

Aantal uitgevoerde controles per 
inrichting. Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 

Lpg-tankstations 2 inrichtingen waar sprake is van verkoop 
van autobrandstoffen met lpg worden 
integraal gecontroleerd. 

Aantal uitgevoerde controles per 
inrichting. Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 

Afvalbeheerinrichtingen 9 inrichtingen waar sprake is afvalbeheer 
c.q. -verwerking worden integraal 
gecontroleerd 

Aantal uitgevoerde controles per 
inrichting, waarbij wordt aangegeven in 
welke categorie de betreffende inrichting 
valt. Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 

Lokale prioriteiten Uitvoeren integrale controles Wabo milieu 
en beoordelen voorgeschreven 
onderzoeksrapporten (betreffende 
inrichtingen in de categorieën B2 t/m D1, 
te weten 10 x D1, 15 x C1 en 37 x B2). 

Aantal uitgevoerde controles per 
inrichting, waarbij wordt aangegeven in 
welke categorie de betreffende inrichting 
valt. Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 

Ad hoc Incidenteel toezicht n.a.v. klachten en 
calamiteiten 

Aantal uitgevoerde controles per 
inrichting, waarbij wordt aangegeven in 
welke categorie de betreffende inrichting 
valt. Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 

Hercontrole     

Hercontrole Uitvoeren (integrale) hercontroles (m.b.t. 
inrichtingen B2 t/m D1) 

Aantal uitgevoerde hercontroles per 
inrichting, waarbij wordt aangegeven in 
welke categorie de betreffende inrichting 
valt. Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 

Hercontrole (extra) Extra uren t.b.v. het uitvoeren van 
(integrale) hercontroles (m.b.t. inrichtingen 
A t/m D1) i.v.m. de aanname dat het 
naleefpercentage maximaal 60% 
bedraagt. 

Aantal uitgevoerde hercontroles per 
inrichting, waarbij wordt aangegeven in 
welke categorie de betreffende inrichting 
valt. Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 

Repressief     

Handhaving repressief Repressieve handhaving 
(bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) grijs 
(A t/m D1) en de NIG-milieuactiviteiten 
(zoals: bodem, lucht, geluid, asbest, afval 
e.d.) 

Per inrichting het aantal uitgevoerde 
(her)controles en het aantal en soort 
brieven c.q. besluiten per inrichting zijn 
verzonden/genomen, waarbij wordt 
aangegeven in welke categorie de 
betreffende inrichting valt. Daarbij een 
duiding m.b.t. het naleefgedrag/-
percentage. 

Bezwaar en beroep     

Bezwaar en beroep Ondersteuning bij juridische procedures Rapportage over voortgang van dossier 
waarbij bezwaar- en/of beroep aanhangig 
is gemaakt. 

Klachten     
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Werkprogramma 2019 Prestaties Rapportages 

Klachten Behandelen incidentmeldingen milieu i.r.t. 
inrichtingen (bedrijven), algemene 
milieumeldingen, reguliere 
bedrijfsmeldingen en (meldingen) 
ongewone voorvallen 

Per kwartaal een overzicht van de 
ingediende meldingen e.d. 
Een analyse van veel voorkomende 
meldingen (b.v. m.b.t. eenzelfde inrichting) 
met een advies c.q. handelingsperspectief 
aan het bevoegd gezag. 

NIG     

bruin Besluit bodemkwaliteit Beoordelen van meldingen Bbk. 
Toezicht op de uitvoering van 
(geaccepteerde) meldingen en controle 
ondergrondse tanks. 
Specifiek voor toezicht het volgende: 
Toezicht 50% van aantal meldingen 
klasse AW + Wonengrond (schatting: 80% 
van totaal aantal meldingen), formule: M * 
0,8 * 0,5 * 6,0uur, minimaal 10 controles. 
Toezicht 50% van aantal meldingen 
klasse Industrie (schatting 20% van totaal 
aantal meldingen), formule: M * 0,2 * 0,5 * 
6,0uur, minimaal 3 controles. 
Toezicht 100% van aantal meldingen 
bijzondere toepassingen (schatting 1% 
van totaal aantal meldingen), PM. 
Toezicht op toepassingen van niet 
meldingsplichtige bouwstoffen, PM. 
Periodiek toezicht op beheer en 
onderhoud van gerealiseerde IBC-werken 
+ toetsen monitoringsrapportages, PM. 
Vrije veldtoezicht, minimaal 3 controles. 

Uitvoering en rapportage conform notitie 
"Uitvoering geven aan het Besluit 
bodemkwaliteit". Zie AB-besluit van 
oktober 2018. 
Minimaal de volgende informatie: aantal 
meldingen, aantal beoordeelde 
meldingen, aantal meldingen 
administratief afgehandeld, aantal 
uitgevoerde controles + duiding van de 
locatie. 

overig (ketentoezicht) Ketentoezicht grijs en bruin conform 
"Ketenprogramma voor 2019"  

Uitvoering en rapportage conform  
"Ketenprogramma voor 2019", zie AB-
besluit oktober 2018, notitie  
"Ketentoezicht vanaf 2019". 

asbest Asbestsloopmeldingen afhandelen:-
uitvoeren van veldtoezicht en -
administratief toezicht 

Uitvoering en rapportage conform notitie  
"Uitvoering geven aan de basistaak 
asbest". Zie AB-besluit oktober 
2018.Minimaal de volgende informatie: 
aantal ontvangen sloopmeldingen, aantal 
beoordeelde sloopmeldingen, aantal 
ontvangen startmeldingen en aantal 
uitgevoerde controles + duiding van de 
locatie. 

Energie Energietoezicht informatieplicht 
energiebesparing B-2 bedrijven: 
-Controleren meldingen (administratief)  
-Aanschrijven bedrijven  
-Uitvoeren energiecontroles B2- bedrijven 

Voortgang via T-rapportages over aantal 
controles meldingen; aantal 
aangeschreven bedrijven en uitgevoerde 
energiecontroles. 

Vergunningen Niet-basistaak     

blauw Vergunningen blauw, behandelen van 
aanvragen en meldingen voor onttrekken 
van grondwater en/of infiltreren ter 
aanvulling van grondwater 
Beoordelen meldingen gesloten 
bodemenergiesystemen. 

Voortgang via T-rapportages over 
aantallen en status lopende zaken. 

Toezicht Niet-basistaak     

Lokale prioriteiten: ondermijning Integrale acties (m.n. gericht op aanpak 
ondermijning) 

Aantal uitgevoerde controles per 
inrichting, waarbij wordt aangegeven in 
welke categorie de betreffende inrichting 
valt. Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 
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Werkprogramma 2019 Prestaties Rapportages 

Consumentenvuurwerk 4 inrichtingen waar sprake is van de 
verkoop van consumentenvuurwerk 
worden gecontroleerd (voorcontrole 
(administratief en verkoopcontrole) 

Aantal uitgevoerde controles per 
inrichting, waarbij wordt aangegeven in 
welke categorie de betreffende inrichting 
valt. Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 

Hercontrole (extra) Extra uren t.b.v. het uitvoeren van 
(integrale) hercontroles (m.b.t. inrichtingen 
A t/m D1) i.v.m. de aanname dat het 
naleefpercentage maximaal 60% 
bedraagt. 

Zie Hercontrole 

blauw Toezicht blauwe wetgeving: Uitvoeren 
toezicht op lozingen, voorschriften 
Grondwaterwet, PMV 
grondwaterbeschermingsgebieden, 
zweminrichtingen, kwaliteit riolering, 
specifieke opdrachten blauw 

Horecacontroles en 
voedingsmiddelenindustrie: aantal 
uitgevoerde controles per inrichting, 
waarbij wordt aangegeven in welke 
categorie de betreffende inrichting valt. 
Daarbij een duiding m.b.t. het 
naleefgedrag/-percentage. 

Advisering     

bruin Beoordelen bodemonderzoeksrapporten 
ikv bouwen 

Voortgang via T-rapportages over 
aantallen en status lopende zaken. 
. 

blauw Advies en onderzoek water en monitoring 
waterkwaliteit 

  

grijs Beoordelen van akoestische 
onderzoeksrapporten ikv bouwen 

Voortgang via T-rapportages over 
aantallen en status lopende zaken. 

grijs Advies en onderzoek externe veiligheid Voortgang via T-rapportages en 
inhoudelijke rapportage direct aan 
contactpersonen. 

energie EED beoordelingen Voortgang via T-rapportages over 
aantallen beoordeelde rapportages van 
EED-plichtige bedrijven. 

Gegevensbeheer / Ambtelijke 
ondersteuning / informatieverstrekking 

    

ambtelijke ondersteuning ambtelijke ondersteuning Backoffice werkzaamheden VV 130 uur.  
Backoffice werkzaamheden VTH 150 uur. 

informatieverstrekking informatieverstrekking over 
bodemonderzoeken en losse vragen RO 

Voortgang via T-rapportages over aantal 
vervolgvragen digitale dossiers. 

gegevensbeheer milieukartering en gegevensbeheer   
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openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl /route 

O n d e r w e r p 

Interbestuurlijk Toezicht (IBT): Toezichtoordeel Omgevingsrecht 201 8 

Geacht college, 

De provincie ziet er met IBT op toe dat de lokale overheden hun 
maatschappelijke taken goed uitvoeren. Daardoor dragen we bij aan een 
bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar 
de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid 
van besturen en raden is het uitgangspunt. 
W e hebben een provinciaal Beleidskader IBT 2016-2019. Daarin staat dat we 
systematisch toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door 
gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein 
omgevingsrecht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze provinciale 
website www.brabant.nl/ ibt. 

O m g e v i n g s r e c h t 

Met deze brief informeren wij u over de prestaties van uw gemeente in 201 8 op 
het gebied van: 

o) Tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de 
handhavingsdocumenten op basis van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus handhaving); 

b) Naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis 
van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten. 

Tevens informeren wij u over ons samenvattend eindoordeel over uw gemeente. 

S a m e n v a t t e n d e i n d o o r d e e l o m g e v i n g s r e c h t : ' v o l d o e t ' 

Dit eindoordeel is op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT. Dit betekent 
dat uw gemeente de kleur 'groen' krijgt op de kaart, die wij in december 201 8 
op onze website www.brabant.nl/omgevingsrecht publiceren. 

Datum 

8 november 2018 

Ons kenmerk 

C 2 2 2 0 1 9 2 / 4 4 3 5 6 0 0 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

Team IBT Omgevingsrecfit 

R.P.J. (Robertino) Wibier 

Telefoon 

(073) 6 8 0 81 88 

Email 

IBTomgevingsrecfit@brabant.nl 

rwibier@brabant.nl 

Bi j lageln) 

1 

De provincie Noord-Brabont is verl<ozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017. 

Meer informatie op: wv/w.brobant.nl/bestbestuurd 
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Doelstelling omgevingsrecht 

De hoofddoelstelling van de wetgeving op het terrein van het omgevingsrecht is 
een veilige en gezonde leefomgeving te bewerkstelligen. En deze op een 
duurzame en doelmatige wijze te behouden, beheren, gebruiken en 
ontwikkelen. De lokale overheden spelen daarbij een belangrijke rol door een 
adequate uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-
taken). Als de overheden deze VTH-taken niet goed uitvoeren, kon dat grote 
invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving. 

Datum 

7 november 2018 

Ons kenmerk 

C2220192/4435600 

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dient 
iedere gemeente te beschikken over de volgende documenten: 

a) Een actueel beleidsplan VTH, gebaseerd op een adequate 
probleemanalyse, met inzicht in prioriteitenstelling die aansluit op de 
gestelde doelen, inzicht in de methodiek om de gestelde beleidsdoelen 
te bereiken, inzicht in de benodigde en beschikbare financiële en 
personele capaciteit voor het bereiken van de doelen en het uitvoeren 
van de activiteiten; 

b) Jaarlijks uiterlijk 1 februari: een uitvoeringsprogramma VTH, met daarin 
de voorgenomen activiteiten waarbij inzichtelijk rekening wordt 
gehouden met gestelde doelen en prioriteiten uit het beleidsplan en de 
verbeterpunten uit het voorgaande evaluatieverslag; 

c) Jaarlijks uiterlijk 1 mei: een evaluatieverslag VTH, waarin inzichtelijk 
rekening wordt gehouden met de uitgevoerde activiteiten uit 
uitvoeringsprogramma, het bereiken van de gestelde beleidsdoelen en -
indien van toepassing - aangevuld met verbeterpunten voor het 
volgende jaar. 

Criteria w a a r a a n v^ij toetsen 

We vinden transparantie over de manier waarop we toezicht houden en wat 
onze beoordelingscriteria zijn, belangrijk. Daarom bevat ons Beleidskader IBT 
de toetsingscriteria voor gemeenten en waterschappen. Het betreft de volgende 
criteria: 

Voldoet Alle drie de wettelijk verplichte documenten voldoen aan de 
eisen en zijn tijdig vastgesteld. 

Voldoet 
gedeeltelijk 

Een of meer van de wettelijk verplichte documenten zijn niet later 
dan één maand te laat vastgesteld en voldoen grotendeels aan 
de eisen. 

Voldoet niet Een of meer van de wettelijk verplichte documenten zijn meer 
dan één maand te laat vastgesteld of voldoen niet aan de eisen. 

Toezichtbevindingen beleidscyclus handhaving 

Wij stellen vost dot uw gemeente behoort tot de categorie die alle 
handhavingsdocumenten in 2018 tijdig vaststelde. Samen met het overgrote deel 
van uw collega gemeenten behoort u tot de categorie koplopers in Brabant op 
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het gebied van het bestuurlijk tijdig vaststellen van de wettelijke 
handhavingsdocumenten. Daarvoor spreken wij graag onze waardering uit. U 
geeft daarmee een uitstekende invulling aan de voorbeeldfunctie die u heeft 
richting burgers, bedrijven en andere overheden. 

Kaartjes met een overzicht van de prestaties op dit onderdeel van alle 
gemeenten in Brabant treft u aan op onze website 
www.brabant.nl/omgevingsrecht. 

Toezichtbevindingen handhavingsdocumenten 

Uw handhavingsdocumenten zijn inhoudelijk beoordeeld in het licht van een 
selectie uit de wettelijke kwaliteitscriteria. In de bijlage treft u aan het ingevulde 
beoordelingsformulier. 

Het ingevulde beoordelingsformulier is vooraf in concept per mail d.d. 29 
augustus 201 8 aan uw gemeente toegezonden met gelegenheid voor reactie. 
We hebben op 10 september 2018 een reactie ontvangen. Die reactie is door 
ons betrokken bij het opstellen van de definitieve beoordeling. 

We stellen vast dat uw gemeente voldoet aan de meeste van de door ons 
beoordeelde kwaliteitscriteria handhaving. Waar u nog niet volledig voldoet, 
ziet u in de bijlage. Wi j vertrouwen er op dat u de geformuleerde 
verbeterpunt(en) tijdig realiseert zodanig dat wij dat in de documenten van de 
komende beleidscyclus terug zien. 

Gevraagde actie van u w kan t 

Aanpassen documenten aan uifbreirJing kv/aliteitscriferla 
Per 1 juli 2017 is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) in werking getreden. Dat betekent 
een belangrijke wijziging voor alle gemeenten en waterschappen in Brabant. 
Met dat wijzigingsbesluit is namelijk het toepassingsbereik van de 
kwaliteitscriteria uitgebreid. Die uitbreiding betreft het zogeheten 
basistakenpakket, de procescriteria voor uitvoering van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH-taken) en het digitaal uitwisselen van 
inspectiegegevens via Inspectieview Milieu. Dat betekent dat uw college 
volgend jaar ervoor moet zorgen dat het beleidsplan, het uitvoeringsprogramma 
en het evaluatieverslag betrekking hebben op alle VTH-taken die onder de 
Wabo vallen. 

Toesturen digitale informatie 
Ook volgend jaar willen wij zicht houden op de tijdigheid en actualiteit van de 
VTH-documenten en de naleving van de kwaliteitscriteria uitvoering en 
handhaving. Daarom vragen wij u ons te informeren door het toesturen van de 
volgende informatie naar IBTomgevingsrechf@brabant.nl: 

1) Uw vaststellingsbesluit(en) samen met: 
o) De VTH-documenten of 

Datum 

7 november 2018 

Ons kenmerk 

C2220192/4435600 
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b) De vindplaats van de VTH-documenten op de website van uw 
gemeente en; 

2) De raadsinformatiebrieven waarmee u de VTH-documenten aan de raad 
bekend maakt. 

Datum 

7 november 2018 

Ons kenmerk 

C2220192/4435600 

Informeren gemeenteraad 
ln verband met de belangrijke rol van de gemeenteraad in de horizontale 
verantwoording, adviseren wij u uw raad te informeren over de inhoud van deze 
brief. 

Totaal overzicht eind dit jaar 

Aan het eind van dit jaar sturen we u een totaaloverzicht van de uitkomsten van 
ons systematisch toezicht op de gebieden Archieftoezicht, Financieel toezicht. 
Huisvesting vergunninghouders. Monumentenzorg, Omgevingsrecht en 
Ruimtelijke Ordening. 

Tot slot 
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R.P.J. Wibier 
van ons team IBT omgevingsrecht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens 
kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 680 81 88. 
Als u schriftelijk reageert op deze brief, verzoeken wij u daarbij ons kenmerk te 
vermelden. Dat is belangrijk voor een snelle en correcte digitale verwerking. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze. 

R. Heijmerink, 
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht 

In verband met geautomatiseerd verwerlcen is dit document digitaal ondertekend. 
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Beoordelingsformulier 2018 systematisch toezicht 
Handhavingsdocumenten omgevingsrecht 
Gemeente Roosendaal 

Procesinformatie 
Beoordeelde documenten: 
• Beleidsplan: 

• Uitvoeringsprogramma: 
• Evaluatieverslag: 
• Ontvangen reactie op 

beoordelingsbrief 2017: 

• Vergunningverlening, Toezicht en l-iandhavingsbeleid Roosendaal 

• Uitvoeringsprogramma VTH Omgevingsrecht 2018 
• Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2017 
• Bevindingen beoordelingsbrief 2017 verwerkt in nieuwe beleidsplan. 

Naam 
beoordelaar: 
Robertino Wibier 

Datum 
beoordeling: 
13-08-2018 

Datum reactie 
gevraagd: 
29-8-2018 

Datum reactie 
ontvangen: 
10-9-2018 

Datum reactie 
verwerkt: 
22-10-2018 

Datum brief 
verzonden: 
8-11-2018 

Beoordelingsvragen 
Deze beoordelingsvragen zien op de handhavingsdocumenten omgevingsrecht van gemeenten. De IBT-
beoordeling in 201 8 ziet nog niet op het onderdeel 'vergunningverlening'. Reden: veel gemeenten en 
waterschappen zijn nog volop bezig met het verwerken van dit onderdeel in de beleidscyclus met 
bijbehorende documenten. De stand van zaken van het onderdeel 'vergunningverlening' wordt met behulp 
van een IBT-vragenlijst wel gemeten en met een Brabant breed overzicht gerapporteerd. In 2019 wordt het 
onderdeel 'vergunningverlening' nadrukkelijk wel onderdeel van de IBT-beoordelingsronde. 

De beoordelingscriteria voor de beoordeling 'Voldoet', 'Voldoet gedeeltelijk' of 'Voldoet niet', staan in het 
bestand "Beoordelingscriteria systematisch toezicht omgevingsrecht 201 8". De normering voor het 
eindoordeel is toegelicht onderaan dit format van het beoordelingsformulier. Beide documenten zijn op 8 
mei 201 8 gemaild aan de gemeenten ter attentie van de contactpersonen IBT omgevingsrecht. 

Kwaliteitsbevordering en samenwerking 

1. Dragen B&W er zorg voor dat In ieder geval de volgende in Bor 7.1 aangewezen 
basistaken waarvoor zij bevoegd gezag zijn, door een omgevingsdienst worden 
uitgevoerd: 
a) Het voorbereiden van handhavingsbeschikkingen met betrekking tot -kort 

samengeva^ Wabo-vergunningen, Activiteitenbesluit incl. beschikkingen 
maatwerkvoorschriften of gelijkwaardigheid en voorschriften/verboden in de Wet 
milieubeheer en Wet bodembescherming? fWabo 5.3 lid 4 i.c.m. Bor 7.1 aanhef en onder 
d) 

b) Het milieutoezicht op de naleving van weN en regelgeving m.b.t. bedrijfsmatige 
activiteiten binnen en buiten inrichtingen als bedoeld in het Besluit 
bodemkwaliteit? (Bor 7.1 lid 1 i.c.m. Categorie 9 van Bijlage IV van het Bor) 

c) Het milieutoezicht op de naleving van weN en regelgeving m.b.t. het saneren van 
de bodem en bedrijfsterreinen en het lozen van grondwater vanuit een 

1 
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proefbronner ing in het k a d e r v a n e e n s a n e r i n g s o n d e r z o e k of vanu i t e e n 
b o d e m s a n e r i n g ? (Bor 7,1 lid 1 i.c.m. Categorie 10 van Bijlage IV van het Bor) 

d) Het mil ieutoezicht op d e na lev ing v a n wet - en rege lgev ing m.b.t.: 

1. Asbestsanering door bedrijven waarbij asbest of een asbesthoudend 

product wordt verwijderd uit een bouwwerk of een object? (Bor 7.1 lid 1 

i.c.m. Categorie 11 van Bijlage IV van het Bor) 

2. Sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven of instellingen waarbij het 

gaat om het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een 

bouwwerk of een object? (Bor 7.1 lid I i,c.m. Categorie 4.1 van Bijlage IV van hef 

Bor). 

Definitief oordeel: Vo ldoet 
Het college heeft heel veel van de gemeentelijke taken op het gebied van milieu zijn uitbesteed aan de  

O M W B . Het gaat dan om advisering over en uitvoering van taken zoals vergunningverlening, toezicht en  

handhaving. De inzet van de O M W B is geregeld in een Dienstverleningsovereenkomst en een  

werkprogramma. 

In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor deze uitbesteding: voor toezicht en 

(advisering) handhaving: i 584.700,= en voor (advisering) vergunningverlening: i 192.400,=. 

2 . Heeft d e g e m e e n t e r a a d , 
a . G e h o o r d g e d e p u t e e r d e s ta ten , 
b. Bij v e r o r d e n i n g r e g e l s v a s t g e s t e l d o v e r d e u i t v o e r i n g e n h a n d h a v i n g v a n d e in Bor 

7.1 a a n g e w e z e n b a s i s t a k e n (. .) , d i e in o p d r a c h t v a n B & W d o o r e e n 

o m g e v i n g s d i e n s t w o r d e n u i t g e v o e r d ? (Wabo 5.4 lid lb ) 

Voorlopig oordeel: Vo ldoe t 
Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht is op 23 oktober 2017 door de gemeenteraad van Roosendaal 
vastgesteld. Vooraf is de conceptverordening voor reactie aan de provincie verzonden. De provincie heeft 
op 27 juni 2017 ingestemd met de conceptverordening. 

Beleidsplan 

3 a . Stel len B&W v o o r d e t a k e n , niet z i jnde d e b a s i s t a k e n v a n d e omgev ingsd iens t , het 
h a n d h a v i n g s b e l e i d v a s t in e e n of m e e r documenten w a a r i n gemot iveerd w o r d t 
a a n g e g e v e n w e l k e doe len zij z ichzelf stel len bij de h a n d h a v i n g en w e l k e activiteiten zij 
d a a r t o e zul len u i tvoeren? 
3 b . W o r d t h e t h a n d h a v i n g s b e l e i d o o k a f g e s t e m d m e t d e o r g a n e n d i e b e l a s t z i j n m e t d e 
s t r a f r e c h t e l i j k e h a n d h a v i n g ? (Bor 7.2 lid 1) 
Definitief oordeel: Vo ldoe t 
3a Hoofdstuk 6 Prioriteiten en doelen voldoet 

3b Hoofstuk 3.2.2 Landelijke handhavingsstrategie voldoet 

4 a . Is het h a n d h a v i n g s b e l e i d g e b a s e e r d op e e n a n a l y s e v a n de p r o b l e m e n die zich 
k u n n e n v o o r d o e n met be t rekk ing tot d e na lev ing v a n het bij of k rach tens de w e t en de 
b e t r o k k e n we t ten b e p a a l d e (..)? (Bor 7.2 lid 5) 
4 b . Gee f t d e a n a l y s e v a n de p rob lemen (..) in ieder g e v a l inzicht in: 
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1. De g e v o l g e n v o o r d e f y s i e k e lee fomgev ing v a n over t red ingen v a n (..) d e 
b e t r o k k e n w e t t e n ? ; 

2 . De k a n s e n d a t o v e r t r e d i n g e n a l s b e d o e l d o n d e r 1 z u l l e n p l a a t s v i n d e n ? (Mor 10.3 lid 

1) 

Voorlopig oordeel: Voldoet gedeeltelijk 
4a Hoofdstuk 5 Van een risicoanalyse naar VT&H-strategieën 
De risicoanalyse, de prioritering en de vorming en vaststelling van VTH-strotegieën, zijn tot stand gekomen 
via drie sporen. 
4b 1/2 
Hoofstuk 2,2.2 De beleidscyclus in de praktijk: prioriteiten en doelen. 
In deze paragraaf wordt kort toegelicht hoe de beleidscyclus is vormgeven en wat de positie van dit VTH-
beleid daarin is. 
Hoofdstuk 5.2 Risicoanalyse 
Onderdeel van het beleidsplan betreft het, via een risicoanalyse, in beeld brengen van risico's en effecten 
van de taakvelden vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hieruit volgt dan een prioritering die als 
vertrekpunt is gebruikt voor het opstellen en uitwerken van de VTH strategieën. 
Om een goede afweging te kunnen maken tussen alle gemeentelijke VTH taken is gebruik gemaakt van een 
risicomatrix. De risicomatrix is een praktisch instrument om prioriteiten te stellen binnen het totale pakket van 
VTH taken van een gemeente en deze in beeld te brengen. 
Bijlage 5 Risico gestuurd toezicht 
Tekortkomingen: 
Opvragen van het afwegingsmodel (risicomatrix) voor de risico-/probleemanalyse (tabel), kans dat 
overtreding plaatsvindt/naleefgedragl 
Verbeterpunten: 
Opnemen risicomatrix als onderdeel van het beleidsplan. 
Reactie gemeente: 
In De-6 verband hebben wij uitvoerig en zorgvuldig stilgestaan bij het afwegingsmodel en dit ook integraal 
gevuld. Op basis van dit model meen ik dat voldaan is aan de risico-/probleemanalyse en de kans bepaling 
wat betreft overtredingen. Voor de volledigheid heb ik het afwegingsmodel bijgevoegd. 
Verwerking reactie: 
De risicomatrix geeft inzicht in gevolgen voor de fysieke leefomgeving en de kans dat de overtreding zich 
voordoet. 
Definitief oordeel: V o l d o e t 

5 a . Gee f t het h a n d h a v i n g s b e l e i d voor ts inzicht in d e a f s p r a k e n die d o o r d e 
b e s t u u r s o r g a n e n onder l ing en met d e o r g a n e n die be las t zi jn met d e strafrechtel i jke 
h a n d h a v i n g zijn g e m a a k t , o v e r d e s a m e n w e r k i n g bij en d e a fs temming v a n d e 
w e r k z a a m h e d e n ? (Bor 7.2 lid 7) 
5 b . B e h o r e n t o t d e a f s p r a k e n , (..) i n i e d e r g e v a l d e a f s p r a k e n d i e z i j n g e m a a k t o v e r d e 
u i t w i s s e l i n g v a n g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e b e s t u u r s r e c h t e l i j k e e n s t r a f r e c h t e l i j k e 
h a n d h a v i n g ? (Mor 10.3 lid 2) 
Voorlopig oordeel: Voldoet gedeeltelijk 
5a 
In Hoofdstuk 3.2.6. Z/VJ wordt ingegaan op de afspraken tussen de bestuursorganen. 

In Hoofstuk 7 .3 .9 Samenwerking toezichts/vorói de samenwerking verder toegelicht 

In Hoofstuk 7.4.1 Landelijke Handhavingsstrategie wordt de sanctiestrategie verder toegelicht. 
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5b 
Par 2. 1.3 Wet VTH en bijlage 7 Afstemming en uitwisseling van handhavingsinformatie 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wettelijke informatie-uitwisseling en in hoofdstuk 2.1.4 AMvB 
VTH/Aanpassing 5or wordt dit verder uitgewerkt. 
Tekortkomingen: 

5a Opvragen afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de organen die belast zijn met 
strafrechtelijke handhaving 
5b Opvragen acties m.b.t. gegevens uitwisselinginspectieview 
Verbeterpunten: 

Opnemen afspraken die door de bestuursorganen onderling en met de organen die belast zijn met 
strafrechtelijke handhaving in handhavingsdocumenten, i.e. Uitvoeringsprogramma. 
Opnemen acties m.b.t. gegevens uitwisselinginspectieview in handhavingsdocumenten i.e. 
Uitvoeringsprogramma. 
Reactie gemeente: 

Met de vaststelling van het VTH-beleid (op 30 januari 201 8) is door het college ook de Landelijke 
Handhaving Strategie vastgesteld. In het huidig VTH-beleid is in hoofdstuk 7.4 een duidelijke koppeling 
gelegd met deze handhavingsstrategie. 

Het huidig VTH-beleid is in de basisteam driehoek Halderberge - Moerdijk - Roosendaal - Rucphen van 30 
november 201 7 behandeld en is er mee ingestemd. In de bijlage treft u (een gedeelte van) het verslag van 
deze driehoek aan. In mijn optiek is de driehoek bij uitstek het geschikte gremium waar het gaat om 
commitment rondom de strafrechtelijke aanpak en vervolging in genoemde handhavingsstrategie tussen alle 
betrokken partners onder regie van de driehoek en meer specifiek de Officier van Justitie. Instemmen met het 
beleid betekende dan ook eveneens commitment en afstemming over de strafrechtelijke aanpak en 
vervolging conform LHS. 

Wat betreft de uitwisseling inspectieview gaat het om de verplicht uitbestede taken aan onze 
Omgevingsdienst. Zoals ook in ons uitvoeringsprogramma is vermeld verwijzen wij hier naar het 
uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant waar het gaat om de uitbestede 
taken. 

Verwerking reactie: 

Geadviseerd wordt om de afspraken op te nemen in het handhavingsbeleid. Uit de ontvangen informatie 
blijkt dat hier voldoende invullingen aan gegeven wordt wat tot aanpassing van ons voorlopig oordeel leidt. 
Definitief oordeel: Vo ldoe t 

6 a . Gee f t het h a n d h a v i n g s b e l e i d voor ts inzicht in d e w i j z e w a a r o p het toezicht op de 
na lev ing v a n d e b e t r o k k e n we t ten b e p a a l d e w o r d t u i tgeoefend o m de geste lde doe len 
te b e r e i k e n ? (Bor 7.2 lid 7) 

6 b . Behoort tot de (..) b e d o e l d e w i j z e w a a r o p het toezicht op d e na lev ing v a n de 
b e t r o k k e n we t ten b e p a a l d e , w o r d t u i tgeoefend, in ieder g e v a l de frequent ie w a a r m e e 
rout inemat ige con t ro lebezoeken w o r d e n a f g e l e g d , w a a r b i j d ie f requent ie v o o r IPPC-
instal lot ies, a fhanke l i j k v a n de mi l ieur is ico's , het n a l e v i n g s g e d r a g en de a a n w e z i g h e i d 
v a n e e n gecert i f iceerd mi l i euzorgsys teem, 

1. Ten minste é é n cont ro lebezoek per dr ie j a a r bij beperk te mi l ieur is ico's en 
2 . Ten m ins te é é n c o n t r o l e b e z o e k p e r j a a r b i j g r o t e m i l i e u r i s i c o ' s is? (Mor 10.3 lid 4) 

Voorlopig oordeel: Voldoet gedeeltelijk 

óa 
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In hoofdstuk Zwordt beschreven hoe de doelen en prioriteiten uit hoofdstuk 6 worden gerealiseerd. Hiertoe 
wordt een aantal strategieën ingezet. De uitvoeringsstrategieën zijn gebaseerd op landelijke strategieën en 
zijn aangevuld met regionale afspraken en gemeentelijke werkwijzen. 
Por. 7.3 Toezichtstrategie en bijlage 6 
Deze bevat de verschillende toezichtinstrumenten met een beschrijving van de wijze waarop deze worden 
ingezet. Ook de wijze waarop preventie wordt ingezet om naleefgedrag te bevorderen en overtredingen te 
voorkomen, de preventiestrategie, is als onderdeel van de toezichtstrategie beschreven in paragraaf 7.3. 
6b 
7.3.2 Toezichtstrategie 
Een toezichtstrategie geeft aan welke activiteiten worden ondernomen om vast te stellen of wet- en 
regelgeving worden nageleefd en hoe deze worden georganiseerd. Om na te gaan of voorschriften ook 
gedurende langere tijd en in alle situaties worden nageleefd, is het noodzakelijk om programmatisch of 
operationeel toezicht te blijven uitvoeren. Daarnaast is het nodig om capaciteit te reserveren voor 
onaangekondigde en steekproefsgewijze controles en surveillance. 
Bij het opstellen van het VTH-uitvoeringsprogramma wordt in beginsel de volgende systematiek toegepast. 
Eerst wordt het aantal locaties bepaald. Om het jaarlijks aantal te controleren locaties te bepalen worden de 
volgende percentages gebruikt. 
IPPGinrichtingen vallen onder categorie D hebben daardoor de prioriteit extra hoog met een 
toezichtpercentage van 100% Uitwerking in uitvoeringsprogramma is niet te vinden. 
Tekortkomingen: 

6b Opvragen Toezichtfrequentie controlebezoeken voor IPPGIocaties 
Wettelijke bepaling voor IPPGbedrijven ten minste één controlebezoek per drie jaar bij beperkte 
milieurisico's en ten minste één controlebezoek per jaar bij grote milieurisico's is! 
Verbeterpunten: 
Toevoegen in het uitvoeringsprogramma de frequentie waarmee routinematige controlebezoeken voor 
inrichtingen en activiteiten worden afgelegd. 
Reactie aemeente: 
Op advies van en in samenspraak met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wordt jaarlijks een 
werkprogramma opgesteld. Onderdeel hiervan is een overzicht van inrichtingen welke gecontroleerd dienen 
te worden. Dit werkprogramma maakt impliciet onderdeel uit van het VTH-uitvoeringsprogramma. Voor 201 8 
zijn tien (agrarische) IPPGinrichtingen opgenomen. 
Verwerking reactie: 

Gemeente dient in hgar 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 IPPGinstallaties 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. 
Definitief oordeel: V o l d o e t gedeel te l i jk 

7 . Bez ien B & W r e g e l m a t i g m a a r i n i e d e r g e v a l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e v a l u a t i e , 
b e d o e l d in a r t i k e l 7 . 7 , t w e e d e l i d , h e t v a s t g e s t e l d e b e l e i d e n p a s s e n ze d i t i n i e d e r 
g e v a l b i j g e b l e k e n n o o d z a a k z o s p o e d i g m o g e l i j k a a n ? (Bor 7.2 lid 8) 

Definitief oordeel: V o l d o e t 
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Hoofdstuk 7.7Monitoring en verantwoording 
In hoofdstuk 6 is vastgelegd welke doelen we willen bereiken. In hoofdstuk 7 zijn de uitvoeringsstrategieën 
beschreven die binnen het VTH-domein worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de realisatie van 
deze doelen. Door monitoring van de voortgang wordt zicht gehouden op de mate van doelrealisatie 
(effectiviteit). Hierover wordt verantwoording afgelegd aan het college, de gemeenteraad en onze inwoners. 
Monitoring van bovenstaande indicatoren vindt jaarlijks plaats in het op te stellen jaarverslag dat aan het 

college wordt aangeboden. Het jaarverslag wordt door ons college vastgesteld en ter kennisname oon de 
gemeenteraad voorgelegd. Indien uit de monitoring van de indicatoren blijkt dot de doelstelling niet 
gerealiseerd wordt, wordt (afhankelijk van het moment van constateren) hiervoor een verklaring opgenomen 
in het jaarverslag. Indien nodig worden verbetermaatregelen voorgesteld die ertoe dienen te leiden dat in 
het vervolg de doelstelling wel gerealiseerd wordt. 

8. Gee f t B&W kennis v a n het h a n d h a v i n g s b e l e i d a a n d e g e m e e n t e r a a d ? (Bor 7.2 lid 9) 
Definitief oordeel: V o l d o e t 
Raadsinformatiebrief: leden van de gemeenteraad zijn per brief van 5 februari 201 8 geïnformeerd 
betreffende vaststelling van het VTH-beleid door het college op 30 januari 201 8. 

Üitvoeringsprogramma 

9 a . W e r k t B&W jaar l i jks het h a n d h a v i n g s b e l e i d uit in e e n u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a (..) 
w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n w e l k e v a n d e vas tges te lde activiteiten zij het k o m e n d e j a a r 
zul len u i t v o e r e n ? 

9 b . H o u d e n ze d a a r b i j r e k e n i n g m e t d e g e s t e l d e d o e l e n e n d e g e s t e l d e p r i o r i t e i t e n ? (Bor 

7.3 lid 1) 

Definitief oordeel: V o l d o e t 

9a 

Het college heeft op 1 9 december 201 7 het Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 201 8 
vastgesteld. Hoofstuk 4 Toezicht en Handhaving wordt aangegeven welke activiteiten het komende jaar 
woorden uitgevoerd. 
9b 

Hoofstuk 4 Toezicht en Handhaving wordt aangegeven wat de beoogde output en outcome voor het jaar 
2018 zou zijn. 

1 0 . S t e m m e n B & W he t u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a a f m e t d e o r g a n e n d i e b e l a s t z i j n m e t d e 

s t r a f r e c h t e l i j k e h a n d h a v i n g ? (Bor 7.3 lid 2) 

Definitief oordeel: Vo ldoe t 
Hoofstuk 1,4 Concept-vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 28 november 2017 het concept-
Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH-beleid) vastgesteld en ter consultatie aan de 
stakeholders en professionele partners voorgelegd. Daarnaast ligt het plan ter inzage en zijn de 
insproakgerechtigde (ingezetenen en belanghebbende) in de gelegenheid om hun inspraakreactie kenbaar 
te maken. 

1 1 . M a k e n B & W he t u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a b e k e n d a a n d e g e m e e n t e r a a d ? (Bor 7.3 lid 4) 

Definitief oordeel: Vo ldoe t 
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De leden van de gemeenteraad zijn per brief van 20 december 2017 geïnformeerd betreffende vaststelling 
van het Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 201 8 door het college 
op 19 december 2017. 

12 .S te i l en B & W h e t u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a , b e d o e l d in a r t i k e l 7 .3 , ee r s t e l i d , v a n h e t 

Bo r , j a a r l i j k s v o o r 1 f e b r u a r i {..) v a s t ? (Verordening systematische toezichtinformatie Noord-

Brabant art. 3 lid 1 en lid 2 onder b en lid 4 en lid 6 en art. 6) 

Definitief oordeel: V o l d o e t 
Het college heeft op 19 december 2017 het Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving 

vastgesteld. 

Borging van middelen 

13. Z o r g e n B&W er v o o r da t : 
a . d e v o o r het b e r e i k e n v a n geste lde doe len en d e v o o r het u i tvoeren v a n d e d a a r i n 

b e d o e l d e activiteiten b e n o d i g d e en b e s c h i k b a r e f inanciële en persone le midde len 
inzichteli jk w o r d e n g e m a a k t en in d e begrot ing v a n d e desbet re f fende 
rechtspersonen en v a n d e omgev ingsd iens t w o r d e n g e w a a r b o r g d ? ; 

b. d e w i j z e v a n b e r e k e n i n g v a n d e b e n o d i g d e f inanciële en persone le midde len , 
b e d o e l d o n d e r a , inzichteli jk w o r d t g e m a a k t ? ; 

c. v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a ' s v a n d e e i g e n o r g a n i s a t i e e n 
d e o m g e v i n g s d i e n s t v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e e n p e r s o n e l e m i d d e l e n b e s c h i k b a a r z i j n 
e n d a t d e z e m i d d e l e n z o n o d i g w o r d e n a a n g e v u l d o f d e u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a ' s 
z o n o d i g w o r d e n a a n g e p a s t ? (Bor 7.5) 

Definitief oordeel: V o l d o e t 
13a Voldoet 

VTH-beleid: Par. 2.2.2 Planning en control: Hef borgen van de middelen 
De doorwerking van de prioriteiten en doelen op de personele en financiële capaciteit vindt plaats in de 
jaarlijkse uitvoeringsprogramma's en wordt geborgd in de begroting. 
13b Voldoet 
Par. 8.5 VTH-plan als input voor de begroting 

Op dit moment is het zo in de (meerjaren)begroting geregeld dat jaarlijks een inschatting wordt gemaakt van 
de capaciteit en middelen die nodig zijn voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze inschatting 
is niet (altijd) gebaseerd op de werkelijke kosten. In 2018 wordt, met de afdeling Concernondersteuning, 
team Financiën, onderzocht hoe de begroting op de onderdelen vergunningverlening, toezicht en 
handhaving kan worden verbeterd c.q. geoptimaliseerd. De bedoeling is dit plan als input te gebruiken voor 
de (meerjaren)begroting 2019 e.v. Hierdoor wordt de begroting realistischer en zuiverder. 
13c Voldoet 
VTH-beleid Par. 2.2.2 Rapportage en evaluatie: bijstellen beleid 

De probleemanalyse, die onderdeel uitmaakt van dit beleidsplan, wordt periodiek opgesteld en bestuurlijk 
vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd. Het beleidsplan, de evaluatie en de 
actualisatie van de probleemanalyse vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma. In het jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd welke activiteiten dat jaar worden uitgevoerd, welke prioriteiten 
daarbij gesteld worden en met welke capaciteit de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tot slof staat 
beschreven hoe de resultaten worden gemonitord en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. 

7 
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Uitvoeringsbeleid VTH 
Par 1.1 Achtergrond, aanleiding en leeswijzer 

In voorliggende beleidsnota wordt beschreven hoe de gemeente Roosendaal met deze balans omgaat. 
De prioriteiten en doelen worden aangegeven evenals de kaders die we hanteren om deze te 
realiseren. De nota vormt de basis voor het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma waarin 
wordt vastgelegd welke activiteiten dot jaar worden uitgevoerd en met welke middelen. De 
verantwoording vindt plaats via het jaarverslag. 
Par, 8,1 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. 
Por. 2.3 capaciteit en middelen 
Het team verantwoordelijk voor de taken op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving (exclusief 
crisisbeheersing) beschikt dit jaar over een capaciteit van 7,1 fte in totaliteit. Binnen de gemeente wordt 
uitgegaan van de beschikbaarheid van 1.480 productieve uren per fte op jaarbasis. 

Monitoring 

1 4 . Z o r g e n B & W v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n g e g e v e n s b e t r e f f e n d e h e t a a n t a l o v e r m o g e l i j k e 

o v e r t r e d i n g e n o n t v a n g e n k l a c h t e n ? (Bor 7.6 lid 2 en Mor 10.6 onder e) 

Definitief oordeel: Vo ldoe t 
Uitvoeringsbeleid VTH: 7.3.6 Klachten en meldingen 

Alle klachten worden daarom zo spoedig mogelijk in behandeling genomen volgens de vastgestelde 
procedure. Voor het afhandelen van milieuklachten wordt gebruik gemaakt van de 24-uurs klachtendienst 
van de O M W B . 

1 5 . B e h a n d e l e n B & W k l a c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e n a l e v i n g v a n (..) d e 

b e t r o k k e n w e t t e n (..)? (Wabo 5.2 lid lc) 

Definitief oordeel: Vo ldoet 
Uitvoeringsbeleid VTH: 7.3.6 Klachten en meldingen 
Vanuit de dienstverleningsvisie hebben alle klachten - in beginsel - een hoge prioriteit. Alle klachten worden 
daarom zo spoedig mogelijk in behandeling genomen volgens de vastgestelde procedure. Voor het 
afhandelen van milieuklachten wordt gebruik gemaakt van de 24-uurs klachtendienst van de O M W B . 

Rapportage 

16. E v a l u e r e n B&W jaar l i jks : 
O. O v e r de ui tvoer ing v a n d e a f s p r a k e n die door d e b e s t u u r s o r g a n e n onder l ing en 

met de o r g a n e n die be last zijn met d e strafrechtel i jke h a n d h a v i n g zijn g e m a a k t , 
o v e r d e s a m e n w e r k i n g bij en de a fs temming v a n de w e r k z a a m h e d e n ? 

b. Of d e activiteiten die zijn o p g e n o m e n in de u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a ' s zijn 

u i t g e v o e r d e n i n h o e v e r r e d e z e a c t i v i t e i t e n h e b b e n b i j g e d r a g e n a a n h e t b e r e i k e n 

v a n d e g e s t e l d e d o e l e n ? (Bor 7.7 lid 1 en 2) 

Definitief oordeel: V o l d o e t 

16a voldoet 

8 



rovincie Noord-Brabont 

VTH-beleid 
Par. 2.2.2 Rapportage en evaluatie: Bijstellen beleid 
De probleemanalyse, die onderdeel uitmaakt van dit beleidsplan, wordt periodiek opgesteld en bestuurlijk 
vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd. Het beleidsplan, de evaluatie en de 
actualisatie van de probleemanalyse vormen de basis voor het uitvoeringsprogramma. In het jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd welke activiteiten dat jaar worden uitgevoerd, welke prioriteiten 
daarbij gesteld worden en met welke capaciteit de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tot slot staat 
beschreven hoe de resultaten worden gemonitord en hoe hierover verantwoording wordt afgelegd. 
7.3.9 Samenwerking toezicht 

Structureel vindt overleg plaats met de O M W B (voor de milieu- en bodemtaken) en de veiligheidsregio (voor 
de brondveiligheidstaken). Toezichtprogramma's worden zoveel mogelijk afgestemd. Op basis van het 
integrale handhavingsbeleid kiezen we ervoor de periodieke controles tijdens de gebruiksfase zo veel 
mogelijk integraal uit te voeren. De bevindingen worden, afhankelijk van het dossier, afgestemd met 
O M W B , politie, vreemdelingenpolitie, belastingdienst, brandweer, waterschap, douane. Koninklijke 
marechaussee, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit of Inspectie Leefomgeving en Transport (extern). 
16b voldoet 
Par. 7.7 Monitoring en verantwoording 
In hoofdstuk 6 is vastgelegd welke doelen we willen bereiken. In hoofdstuk 7 zijn de 
uitvoeringsstrategieën beschreven die binnen het VTH-domein worden ingezet om een bijdrage te 
leveren aan de realisatie van deze doelen. Door monitoring van de voortgang wordt zicht gehouden 
op de mate van doelrealisatie (effectiviteit). Hierover wordt verantwoording afgelegd aan het 
college, de gemeenteraad en onze inwoners. 

Monitoring van bovenstaande indicatoren vindt jaarlijks plaats in het op te stellen VTH-jaarverslag 
dot aan het college wordt aangeboden. Het VTH-jaarverslag wordt door ons college vastgesteld en 
ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. Tevens kan op basis hiervan input worden 
geleverd aan bestuursrapportages. 
Indien uit de monitoring van de indicatoren blijkt dat de doelstelling niet gerealiseerd wordt, wordt 
(afhankelijk van het moment van constateren) hiervoor een verklaring opgenomen in het 
jaarverslag. Indien nodig worden verbetermaatregelen voorgesteld die ertoe dienen te leiden dot in 
het vervolg de doelstelling wel gerealiseerd wordt. 

1 7 . D e l e n B & W d e p e r i o d i e k e r a p p o r t a g e , (..) e n h e t v e r s l a g v a n d e e v a l u a t i e , m e e a a n 

d e g e m e e n t e r a a d ? (Bor 7.7 lid 3) 

Definitief oordeel: V o l d o e t 
De leden van de gemeenteraad zijn per brief van 1 8 april 201 8 geïnformeerd betreffende vaststelling van 
het Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2017 door het college. 

I S . S t e l l e n B & W d e e v a l u a t i e , b e d o e l d in a r t i k e l 7 . 7 , t w e e d e l i d , v a n h e t Bo r , j a a r l i j k s 

v o o r 1 m e i (..) v a s t ? (Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant art. 3 lid 1 en lid 

2 onder d en lid 5 en lid 6 en art. 6) 

Definitief oordeel: V o l d o e t 
Het college heeft op 17 april 201 8 het Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht vastgesteld. 
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Eindoordeel 
Op basis van de behaalde scores en conform de vastgestelde beoordelingscriteria en normen, is het 
eindoordeel: Vo ldoet 

Aantal Punten 
Toetsingsvragen 18 -
Score Voldoet (2 punten) 17 34 
Score Voldoet gedeeltelijk (1 punt) 1 1 
Score Voldoet niet (0 punten) 0 0 
Totaal aantal punten - 35 
Eindoordeel o.b.v. punten 3 5 / 3 6 X 100% = 97,22 

Toelichting eindoordeel: 
S 80 = Voldoet 
S 60en< 80 = Voldoet gedeeltelijk 
< 60 = Voldoet niet 

10 
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Samenvatting  

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) wil de bij haar belegde taken op het gebied 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht op een effectieve, efficiën-

te en kwalitatief verantwoorde wijze uitvoeren. Het is de missie van de OMWB (en haar deelne-

mers) om zichtbaar samen te werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Met 

vaststelling van het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader Vergunningverlening, Toezicht 

en Handhaving 2018 Regio Midden- en West-Brabant bieden de deelnemers van de OMWB 

hiertoe de basis. Dit uitvoeringskader vormt het raamwerk voor het meerjaren uitvoeringspro-

gramma van de OMWB voor de basistaken en de ingebrachte verzoektaken. Het kader is onderdeel 

van de gezamenlijke beleidscyclus zoals wettelijk voor gemeenten, provincies en omgevingsdien-

sten is voorgeschreven in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Met de vaststelling door 

alle deelnemers van dit gemeenschappelijke uitvoeringskader wordt voldaan aan deze bepalingen 

in het Bor over uniform uitvoeringsbeleid. 

Dit gemeenschappelijke uitvoeringskader beschrijft de algemene uitgangspunten en de strategieën 

die door de OMWB worden gehanteerd bij de uitvoering van de VTH-milieutaak (vergunningverle-

ning, toezicht en handhaving op milieugebied) voor de gemeenten in de regio Midden- en West-

Brabant. Risicogericht werken en programmeren is hierbij het centrale uitgangspunt. De OMWB en 

de deelnemers maken de beweging van taakgericht naar probleem- en risicogericht werken: ‘van 

vinken naar vonken’. Dit houdt in dat de OMWB en de deelnemers op grond van een risicoanalyse 

inhoudelijke keuzes maken en de beschikbare middelen inzetten waar de risico’s voor veiligheid, 

gezondheid, milieu en leefbaarheid hoger zijn. Op grond van deze analyse wordt in dit uitvoerings-

kader een risicozwaarte toegekend aan de branches die onder de VTH-taak van de OMWB vallen. 

De methodiek van risicoanalyse wordt toegelicht. 

Het is de bedoeling dat in een later stadium ook de uitvoering van de provinciale VTH-milieutaken 

aan dit kader wordt toegevoegd. De provincie hecht er aan dat in deze regio dezelfde methode 

wordt gevolgd als in de andere twee regio’s in Noord-Brabant en dat die methode leidt tot een 

overeenkomstig uitvoeringskader als de Regionale Operationele Kaders (ROK) die zijn opgesteld 

door de ODBN en de ODZOB. De termen ROK en Gemeenschappelijk Uitvoeringskader zijn syno-

niemen en uitwisselbaar. 

De Brzo-taak wordt door de OMWB voor heel Brabant uitgevoerd en valt sinds 2016 geheel onder 

het bevoegd gezag van de Provincie Noord-Brabant. In samenspraak met de provincie is in 2018 

een Brzo-programma ontwikkeld, waarin ook is opgenomen dat de OMWB en de provincie met ge-

meenten overleggen over Brzo-inrichtingen in hun gemeenten. De Brzo-taak valt buiten het bestek 

van dit uitvoeringskader voor Midden- en West-Brabant.  

Het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader zal worden toegepast voor het opstellen van adviezen 

voor de  de werkprogramma’s 2019 voor de basistaken, gebundeld in het gezamenlijke uitvoe-

ringsprogramma van 2019. Het gemeenschappelijke uitvoeringskader en de werkprogramma’s 

sluiten aan bij de systematiek voor de budgettering (MWB-norm), die op 15 december 2017 is 

vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de OMWB. Vanaf 2019 is het benodigde budget voor 

de basistaken per gemeente afhankelijk van het actuele inrichtingenbestand en de mate van inzet 

die de deelnemers gezamenlijk als een regionaal (minimum) uitvoeringsniveau beschouwen. Bin-
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nen de in de budgetteringssystematiek onderscheiden categorieën (B2, C1, C2, etc.), kan er vanaf 

2019 risicogericht worden geprioriteerd. 

Met het uitvoeringskader wordt beoogd voor het risicogericht prioriteren een gemeenschappelijke 

benadering op te stellen waarbij de uitgangspunten voor de gehele regio gelden.  

De risicoanalyse en de eerder door het AB bastgestelde MWB-norm gelden alleen voor het basista-

kenpakket en voor de zogenoemde B1+ taken (garagebedrijven, tankstations zonder LPG en vuur-

werk). Voor de overige verzoektaken is de risicoanalyse niet automatisch van toepassing. Gemeen-

ten kunnen – zo zij dat wensen – de OMWB opdracht geven om ten aanzien van verzoektaken ook 

met de risicoprioritering te werken. De algemene uitgangspunten en de omgevingsanalyse van dit 

uitvoeringskader zijn wel van toepassing op de door deelnemers ingebrachte verzoektaken.  
 
Uitgangspunten van het gemeenschappelijke uitvoeringskader zijn: 
• naleving van wet- en regelgeving is primair de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en 

instellingen; 
• vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wabo milieu) zijn geen doelen op zich, maar 

middelen om maatschappelijke en ecologische doelstellingen te bereiken. Uiteindelijk gaat het 
er bij de uitvoering van VTH-taken om wat het resultaat daarvan is in de buitenwereld (outco-
me); 

• toezicht wordt zoveel mogelijk risicogericht en informatiegestuurd uitgevoerd. Dit betekent dat 
de beschikbare capaciteit daar wordt ingezet waar de risico’s voor de omgeving het grootst zijn. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van (een mix van) verschillende instrumenten; 

• handhaving geschiedt op een open, eenduidige en voortvarende wijze, waarbij beoogd wordt 
middels een afgestemde, passende mix van interventies een blijvende gedragsverandering bij 
de overtreder te realiseren; 

• het uitvoeringskader geeft tevens de ontwikkeling weer die onze deelnemers de komende jaren 
van de OMWB verwachten. Belangrijkste onderdelen zijn in dat opzicht het verder eigen maken 
en verfijnen van de methodiek van informatiegestuurd toezicht en handhaving (informatie-
uitwisseling partners, naleving- en doelgroepenanalyses), het formuleren van outcomegerichte 
doelen en rapporteren daarover en het beter verwerken van omgevingsfactoren en naleefgedrag 
bij het bepalen van de toezicht- en handhavingsfrequentie / inspanningen. Overigens is het me-
ten van outcome-effecten geen sinecure omdat tal van factoren van invloed zijn; 

• het gemeenschappelijk uitvoeringskader VTH regio Midden- en West- Brabant 2018 wordt door 
het Algemeen Bestuur van de OMWB ter bekrachtiging aangeboden aan de colleges van burge-
meester en wethouders van gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op 
Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halder-
berge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en 
het college van gedeputeerde staten van provincie Noord-Brabant. 
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Waarom een gemeenschappelijk uitvoeringskader? 

Met de komst van de OMWB wordt het basistakenpakket regionaal uitgevoerd. Het Bor (art. 7.2) 

vereist een uniform gezamenlijk uitvoeringskader. Het belang van dit uitvoeringskader is meerle-

dig: 

• het vormt de basis om VTH-milieutaken risicogericht en informatiegestuurd uit te kunnen voe-
ren waardoor de uitvoering veel doelgerichter wordt; 

• het vormt de basis voor verdere uniformering van de uitvoeringspraktijk waardoor deze efficiën-
ter wordt; 

• het bevordert de samenwerking tussen de verschillende handhavingpartners in de regio (en 
daarbuiten) waardoor de uitvoering effectiever wordt; 

• het zorgt er voor dat regionale en bovenregionale problemen gericht, in samenwerking en met 
dezelfde prioriteit worden aangepakt; 

• het draagt bij aan het bereiken van een gelijk speelveld voor bedrijven; 
• het is een wettelijke vereiste op grond van het besluit omgevingsrecht (Bor). 

 

Het uitvoeringskader VTH 2018 draagt voor de basistaken van de OMWB een gemeenschappelijk 

karakter. Daartoe verplichten alle deelnemers zichzelf en elkaar. Dit sluit niet alleen aan bij het Bor 

(art. 7.2), maar ook bij de visie dat milieuproblemen, de schadelijke effecten hiervan (op gezond-

heid, veiligheid, duurzaamheid) en milieucriminaliteit de gemeentegrenzen overstijgen en naast 

een locale inkleuring om een gezamenlijke werkwijze en prioriteitstelling van gemeentebesturen 

vragen. 

Leeswijzer 

Dit gemeenschappelijke uitvoeringskader bestaat grotendeels uit drie delen: 

I. Een omgevingsanalyse en een profiel van de regio Midden- en West-Brabant. Zie hoofdstuk 2; 

II. De uitgangspunten van het gemeenschappelijke kader: bestuurlijke prioriteiten, instrumen-

tenmix en de wisselwerking tussen vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zie hoofd-

stuk 3; 

III. De risicoanalyse en het gemeenschappelijke uitvoeringskader. Zie hoofdstuk 4. 

 

Voorafgaand hieraan wordt in de Inleiding beschreven het wettelijk kader en het proces leidend tot 

dit uitvoeringskader. Ook wordt er een nadere afbakening gegeven (zie hoofdstuk 1). 

In de afsluitende hoofdstukken 5 en 6 wordt respectievelijk kort ingegaan op het Ketengericht mili-

eutoezicht en Niet-inrichtinggebonden taken en worden enkele slotopmerkingen gemaakt. 
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1 Inleiding: kader en proces 

1.1  Wet- en regelgeving 

 
De omgevingsdiensten zijn gevormd op basis van afspraken tussen de VNG, IPO en het Rijk. Hier-
mee is een belangrijke bestuurlijke basis gelegd voor het bestaan van de omgevingsdiensten. Spe-
cialistische kennis van afzonderlijke gemeenten, milieudiensten en provincie en de meer complexe 
of regionale uitvoeringstaken zijn in de omgevingsdienst gebundeld. 
 
De OMWB voert sinds 1 januari 2013 VTH-milieutaken uit voor de gemeenten Aalburg, Alphen-
Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, 
Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, 
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, 
Woudrichem, Zundert en de provincie Noord-Brabant. 
 
In 2016 en 2017 zijn respectievelijk de Wet VTH en de Wijziging van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor)  in werking getreden. Deze geven wettelijke borging aan de eerder gemaakte landelijke af-
spraken. Deze  wet- en regelgeving  geeft een juridische basis voor het bestaan, het functioneren 
en het (verplichte) basistakenpakket van de omgevingsdiensten. 
In deze wet is vastgelegd dat per regio door de bevoegde gezagen een omgevingsdienst wordt 
ingesteld als openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De Colleges 
van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten zijn deelnemers in deze ‘gemeenschap-
pelijke regeling’ en vormen gezamenlijk het Algemeen Bestuur. In het Bor (art. 7.1) is het basista-
kenpakket van de omgevingsdienst vastgelegd. De bevoegde gezagen zijn verplicht deze taken in 
te brengen.  
 
Het Bor vereist tevens een gezamenlijk  uitvoeringskader en een daarop gebaseerd uitvoeringspro-
gramma. 
De bestuursorganen dragen op grond van artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), geza-
menlijk zorg voor dat een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de taken (bedoeld in 
artikel 7.2, eerste lid) wordt vastgesteld in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt 
aangegeven welke doelen de omgevingsdienst moet behalen bij de uitvoering en welke activiteiten 
daartoe door de omgevingsdienst worden uitgevoerd.  
De OMWB monitort en rapporteert over de uitvoering, kengetallen en doelrealisatie aan de bevoeg-
de gezagen en stelt op basis van deze monitoring adviezen op voor het (gezamenlijke) strategische 
beleid van de bevoegde gezagen. 
 
Naast basistaken kunnen de bevoegde gezagen ook (structurele) verzoektaken inbrengen in een 
omgevingsdienst. In Midden- en West-Brabant wordt hiervan substantieel gebruik gemaakt.  
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1.2 Proces 

 
Het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader is gestoeld op een omgevingsanalyse en een risicoanaly-
se. Hiermee wordt de werkwijze gevolgd, die ook door de ODBN en de ODZOB is uitgevoerd. 
Er wordt gebruik gemaakt van de omgevingsanalyse die de OMWB heeft uitgevoerd en die heeft 
geleid tot het benoemen van een aantal bestuurlijke prioriteiten. Ook andere VTH-partners (be-
voegde gezagen en uitvoeringsorganisaties), zoals het Waterschap Brabantse Delta, de Veiligheids-
regio Midden- en West-Brabant, NVWA en het OM namen hieraan deel. Deze omgevingsanalyse is 
door de OMWB ook gebruikt voor het opstellen van de strategische agenda voor het BPO (Bestuur-
lijk Platform Omgevingsrecht), waarin VTH-partners in Brabant samenwerken. 
Bij de risicoanalyse heeft de OMWB nauw aangesloten  bij de methode die door andere omgevings-
diensten in Brabant en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  (OZHZ)  is gevolgd en de daarmee 
verkregen uitkomsten. 
 
De werkwijze van de risicoprioritering en het concept van dit uitvoeringskader zijn besproken in het 
Ambtelijk Overleg van 11 april 2018. De gemaakte opmerkingen zijn in dit uitvoeringskader ver-
werkt. 
Tevens is een werkgroep ingesteld met vier gemeenten, om  nadere uitwerking te geven aan het 
uitvoeringsniveau per risicoklasse. 
 
Dit  Gemeenschappelijke Uitvoeringskader 2018 wordt voor akkoord voorgelegd aan  het Algemeen 
bestuur van de OMWB en dient daarna door de 27 colleges van burgemeester en wethouders van 
de deelnemende gemeenten en het college van gedeputeerde staten ter bekrachtiging te worden 
vastgesteld. Vervolgens wordt het als hulpmiddel gebruikt bij het opstellen van een jaarlijks regio-
naal uitvoeringsprogramma (artikel 7.3 van het Bor) waarin wordt aangegeven welke activiteiten 
worden uitgevoerd, een en ander onder inachtneming van de gestelde prioriteiten en doelstellingen 
en met gebruikmaking van de vastgelegde strategieën. Om de continuïteit en doelmatigheid verder 
te verbeteren is het voornemen om te gaan werken met een (deels) gezamenlijk meerjarenpro-
gramma vanaf 2019 of 2020. 
 

Het Gemeenschappelijke Uitvoeringskader is onderdeel van de beleids- en uitvoeringscyclus. Deze 

wordt ook wel aangeduid als de BIG-8 (zie  figuur 1 hiernaast). In de vorm van uitgangspunten en 

bestuurlijke prioriteiten worden strategische kaders aangereikt (hoofdstuk 3). Door middel van de 

risicoanalyse wordt een operationeel kader gegeven (hoofdstuk 4). 

De wisselwerking met de uitvoering is een cruciale fac-

tor in de beleidsontwikkeling. De OMWB wil bijdragen 

aan deze beleidsontwikkeling  door informatie te ver-

schaffen over de uitvoering en door vanuit de uitvoering 

bevoegde gezagen te adviseren. 

Figuur 1: de beleids- en uitvoeringscyclus 
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1.3 Afbakening  

 
Dit uitvoeringskader gaat over de inrichtinggebonden en Niet-inrichtinggebonden taken waarvoor 
gemeenten bevoegd gezag zijn. Het bevat de VTH-strategie en risicoanalyse met betrekking tot het 
basistakenpakket van de OMWB en de ingebrachte verzoektaken.1 De OMWB kan bij de uitvoering 
van deze taken een mix van instrumenten inzetten. Naast bijvoorbeeld het (risicogericht) uitvoeren 
van toezichtcontroles bij individuele inrichtingen, kan de OMWB ook resultaten boeken door het 
organiseren van gebiedsgerichte controles, voorlichtingsbijeenkomsten voor branches en het ver-
beteren van vergunningen. Afhankelijk van het probleem, wordt de mix aan instrumenten bepaald. 
Binnen de instrumentenmix kan worden gekozen voor andere (alternatieve) instrumenten. De in-
strumentenmix  zal als bijlage bij het uitvoeringsprogramma van 2019 worden gevoegd.  
 
In dit uitvoeringskader wordt uitgegaan van een intensieve wisselwerking tussen vergunningverle-

ning, toezicht en handhaving. Een goede vergunning is nodig om adequaat toezicht uit te oefenen 
en te handhaven. Vanuit toezicht, handhaving en klachtenafhandeling kunnen omgekeerd ook 
aanwijzingen volgen voor het verbeteren van vergunningen. De risicoanalyse en de omgevingsana-
lyse die bepalend zijn voor de inzet van toezicht in branches, zijn voor vergunningverlening niet 
wezenlijk anders. Dit Gemeenschappelijke Uitvoeringskader geldt dan ook voor de gehele VTH-
uitvoering, inclusief vergunningverlening.2  
 
De OMWB voert ook een aantal wettelijke Niet-inrichting gebonden taken uit, zoals ketengericht 
milieutoezicht, asbest, mobiel breken, Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit en het toe-
zicht op grote infrastructurele voorzieningen. Voor het toezicht op deze niet-inrichting gebonden 
taken zijn door de OMWB specifieke strategieën ontwikkeld. De algemene uitgangspunten van de 
regionale nalevingstrategie, zoals verwoord in hoofdstuk 3, gelden straks ook voor deze strategie-
ën. Daar waar dat nog niet het geval is worden deze specifieke strategieën hiermee in lijn ge-
bracht. 

  

                                                   
1 Het financieel kader, gebaseerd op de MWB-norm, is alleen van toepassing op de basistaken. 
2 Daarmee wordt een stap verder gezet dan de ODBN en ODZOB, die een fasering hebben aangebracht tussen het ROK 

toezicht & handhaving en een ROK voor vergunningverlening. 
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2. Omgevingsanalyse en profiel regio 
 
In 2016 en 2017 is door de OMWB is een omgevingsanalyse uitgevoerd, die heeft geresulteerd in 
een profiel van de regio Midden- en West-Brabant, een prioritering van outcome criteria (maat-
schappelijke effecten) en bestuurlijke prioriteiten. Tegelijkertijd is door de ODBN en de ODZOB in 
respectievelijk de regio’s Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant een bestuurlijke themabijeenkomst 
georganiseerd, waarin de leden van de Algemene Besturen richtinggevende uitspraken hebben 
gedaan over de prioritering van de maatschappelijke effecten. Ook hebben de bestuursleden uit-
spraken gedaan over de prioritering van omgevingsfactoren. Eerder is ook door het Algemeen Be-
stuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een identiek proces doorlopen, hetgeen 
heeft geleid tot vergelijkbare resultaten. De resultaten van deze processen vormen de input en 
verificatie voor het strategisch kader voor onze regio, vanuit de aanname dat de uitkomsten uit 
deze omringende regio’s een goede aanvulling zijn op de door de OMWB uitgevoerde omgevings-
analyse.  
 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: het profiel van de regio Midden- en West-
Brabant (2.1), de maatschappelijke effecten (2.2) en de omgevingsfactoren (2.3).  
 

2.1 Profielschets Midden- en West-Brabant 

De regio Midden- en West-Brabant is één van de grootste regio’s in Nederland. De regio heeft, 
inclusief de gemeente Heusden, circa 1.140.000 inwoners (2016, CBS) en een landoppervlakte van 
2.200 km2. Dit is ongeveer 6,75% van de bevolking in Nederland en 5,2% van het grondopper-
vlak. De regio heeft bijna 100.000 bedrijven, hiervan maken ongeveer 7.500 bedrijven deel uit van 
het basistakenpakket dat wordt ingebracht bij de OMWB. De OMWB is hiermee één van de grootste 
omgevingsdiensten van Nederland (de derde qua omvang) met 28 deelnemers en is één van de 
zes Brzo-omgevingsdiensten die Nederland telt. Het westelijk deel van de regio is gelegen tussen 
de industrie- en havengebieden van Rotterdam en Antwerpen en heeft relatief veel industriële en 
logistieke bedrijvigheid en infrastructuur. Naar het oosten is er relatief meer agrarische bedrijvig-
heid (veehouderijen) en zijn er enkele grotere recreatie- en natuurgebieden. De regio heeft twee 
grote steden en een groot aantal middelgrote gemeenten3. Negen gemeenten in de regio grenzen 
aan België, waar andere (lichtere) milieuregels gelden.  
De regio kan worden onderverdeeld in aantal kleinere regio’s: Midden-Brabant, Breda e.o. en Wes-
telijk Noord-Brabant. Daarbinnen zijn herkenbare subregio’s zoals het Land van Heusden en Altena. 
Soms hebben deze (sub)regio’s ook een bestuurlijke traditie en eigen gemeentelijke samenwer-
kingsverbanden, zoals op het terrein van openbare gezondheidszorg en afvalverwijdering, regiona-
le economie, ruimtelijke ordening, etc. Een bijzonderheid is dat ook de gemeente Heusden (regio 
Brabant-Noord) haar taken heeft ondergebracht bij de OMWB. 
 
Milieurelevante bedrijven 

Binnen de OMWB-regio zijn bijna 100.000 bedrijven gevestigd. Hiervan zijn ca 16.000 bedrijven 
actief die in meer of mindere mate invloed hebben op de fysieke leefomgeving (excl. duurzaam-
heid). Figuur 2 toont dat de industrie de grootste bedrijfstak is. 33% van de bedrijven behoort tot 
deze sector (ruim 5.250 bedrijven). Onder de bedrijfstak industrie worden ook de circa honderd 
inrichtingen gerekend die afval opslaan, verwerken of bewerken.  

Na ‘industrie’ volgt de bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij met 29% van de bedrijven. Hore-
ca en Vervoer en opslag nemen respectievelijk een aandeel van 21% en 17% binnen de milieurele-
vante bedrijven voor hun rekening. 
 

                                                   
3 De gemeente die samen deelnemen in de OMWB zijn de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op 

Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvaren-

beek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, 

Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Daarnaast neemt ook de provincie Noord-Brabant deel in de OMWB. 
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Figuur 4: Ruimtegebruik in de OMWB

 

Bebouwd terrein 

Figuur 5 laat zien dat bijna 30% van het bebouwde terrein bedrijventerrein is
terrein. 
 

Figuur 5: Verhoudingen bebouwd terrein (in percentages)
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Samenvatting profiel regio 

Kort samengevat is Midden- en West-Brabant een veelzijdige regio met een mix aan type bedrijven 
en ruimtegebruik: 
• Industrie ( inclusief afvalverwerking); 
• Agrarisch; 
• Recreatie; 
• Vervoer en opslag. 
 
De sectoren Industrie, Recreatie en Vervoer en opslag, laten de afgelopen 10 jaar een constante 
groei van het aantal bedrijven zien. Vanaf 2015 zit ook de Agrarische sector weer in de lift.  
Circa 16.000 bedrijven in de regio hebben effect op het milieu, waarvan er ongeveer 7.500 tot het 
basistakenpakket voor de OMWB behoren. 
61% van het grondoppervlak van de regio is in gebruik voor agrarische doeleinden en 14% is bos 
of natuurterrein. 12% van het grondoppervlak is in gebruik als bebouwd terrein. Dit is 264 km2. 
Hiervan is ongeveer 66 km2 bedrijfsterrein. 
 
Opmerking: Uiteraard zijn de aard van de bedrijvigheid, het ruimtegebruik en de ligging van de 
regio ten opzichte van andere (industriële) regio’s bepalend voor de milieubelasting in Midden- en 
West-Brabant. Deels is deze milieubelasting middels expert-judgment en de rekenmethodiek inge-
bakken in de risicoanalyse en de bepaling van het uitvoeringsniveau voor de aanwezige bran-
ches/bedrijven in de regio. Tevens is ontegenzeggelijk de ligging tussen de haven- en industriege-
bieden van Antwerpen, Rijnmond en Ruhrgebied van invloed (luchtkwaliteit) op de regio, maar dit 
valt buiten het handelingsperspectief van de OMWB. Tenslotte is het grensverkeer over de lange 
grens met België van invloed op de risico’s van milieucriminaliteit. 
In de Omgevingsanalyse, bijlage 1 bij dit uitvoeringskader, wordt in bijlage 10 een overzicht gege-
ven van de milieu-gerelateerde problemen die door een aantal gemeenten wordt aangegeven, 
n.a.v. de door de OMWB gehouden enquête in 2016. 
 
2.2 Maatschappelijke effecten 

 
Centraal in het gemeenschappelijk kader staan de maatschappelijke effecten oftewel de outcome-
criteria. Deze effecten en criteria worden ook wel de ‘bestuurlijk te beschermen belangen’ ge-
noemd. Deze dienen bestuurlijk door de bevoegde gezagen te worden aangewezen. Voor welke 
maatschappelijke effecten aanvaarden bestuurders samen verantwoordelijkheid en aanvaarden zij 
het gezamenlijke belang om de risico’s van die effecten te beheersen?  De maatschappelijke effec-
ten worden in de methodiek van risicoanalyse gebruikt om de risico's van activiteiten in uit te 
drukken. Met de vaststelling van dit uitvoeringskader, worden de maatschappelijke effecten en dus 
de outcome-criteria vastgesteld. 
 
De zes in de methodiek gehanteerde maatschappelijke effecten/outcome-criteria zijn: 
• gezondheid,  
• veiligheid,  
• duurzaamheid, 
• leefbaarheid,  
• financieel-economisch, 
• bestuurlijk imago.  
 
De prioritering van de maatschappelijke effecten ten opzichte van elkaar is door de OMWB eerder 
toegepast in de omgevingsanalyse en de prioritering van de speerpunten voor het Bestuurlijk Plat-
form Omgevingsrecht (BPO). Ook de ODBN, ODZOB en OZHZ hebben een vergelijkbare bestuurlij-
ke prioritering toegepast. In de vier regio’s scoren ‘veiligheid’ en ‘gezondheid’ het hoogst en zijn 
vrijwel alle bestuurders van mening dat er bij veiligheid en gezondheid sprake is van een gezamen-
lijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De effecten beperken zich niet tot de ge-
meentegrens en een gemeente kan er last van hebben als de buurgemeente hier anders mee om-
gaat. 
Alleen in de regio Zuidoost-Brabant scoort ‘duurzaamheid’ het hoogst, op de voet gevolg door ‘vei-
ligheid’ en ‘gezondheid’. In deze regio is bij ‘duurzaamheid’ weliswaar de lokale bestuurlijke ambitie 
leidend, en die verschilt nogal per deelnemer, maar men voelt uiteindelijk toch een sterke en zelfs 
unanieme gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
‘Leefbaarheid’ wordt in eerste instantie als een lokale aangelegenheid gezien waarvan ook de nieu-
we Omgevingswet zegt dat dit lokaal moet worden geregeld. Echter, sommige effecten stoppen 
niet bij de gemeentegrens en het is goed om expertise op dit terrein te bundelen. Daarnaast is er 
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aandacht voor voldoende inzet op zogenaamde overlastthema’s die de leefbaarheid voor de burger 
sterk beïnvloeden en waar met regelmaat over wordt geklaagd (geluid- en geuroverlast).  
In de regio’s wordt minder waarde gehecht aan ‘bestuurlijk imago’ en ‘financieel economische 

schade’ en ziet men deze toch vooral als een individuele verantwoordelijkheid per gemeente. Bij 
‘bestuurlijke imago’ kan meerwaarde zitten in het delen van ervaringen en het elkaar ondersteu-
nen. 
In de laatste jaren komt er in Brabant door diverse ontwikkelingen meer aandacht voor het outco-
me-criterium ‘ondermijning’ in relatie tot milieucriminaliteit.. Het is een bestuurlijke prioriteit die 
zal worden uitgewerkt in een in plan waarin wordt onderzocht op welke wijze de OMWB de ge-
meenten kan ondersteunen in de aanpak van ondermijnende activiteiten (projectmatige aanpak).  
Resumerend wordt in dit uitvoeringskader voorgesteld om aan veiligheid en gezondheid de hoogste 
prioriteit te geven en ook om aan duurzaamheid een zwaarder gewicht te geven.  
 

2.3 Prioritering omgevingsfactoren  
 
In de methodiek die door de ODZOB en de ODBN is toegepast worden in de omgevingsanalyse 18 
omgevingsfactoren onderscheiden die de komende jaren in meer of mindere mate van invloed zijn 
op toezicht en vergunningverlening binnen de Wabo-milieutaken. Deze komen voor een belangrijk 
deel overeen met de longlist van 32 thema’s die de OMWB heeft opgesteld in haar omgevingsana-
lyse (tabel 1). Een deel van deze onderwerpen is ontleend aan de ‘dreigingsbeelden’ opgesteld door 
de Landelijke Milieukamer (LMK). Andere onderwerpen zijn meer fenomenen die vooral in Zuid-
Nederland of specifieker in Midden- en West-Brabant voorkomen. De longlist is de resultante van 
de uitgevoerde bestuurlijke verkenning. 
 
Tabel 1: Longlist milieuonderwerpen omgevingsanalyse Midden- en West-Brabant 

 

Co- en biovergisters Verbod op asbestdaken 2024 

Dumpen en illegaal verwijderen van asbest Lozingen oppervlakte water 

Indirecte lozingen Bodemketen en –beheer 

Externe/fysieke veiligheid ( risicorelevante) 
bedrijven 

Drugsafval 

Bluswater (verontreinigd) Vuurwerk 

Luchtwassers Wildcrossen 

EVOA (internationale afvalstromen) Geur- en geluidshinder 

Veehouderijen Gewasbeschermingsmiddelen 

Energiebesparing Vervoersmanagement 

Olie/Scheepsbrandstoffen en oliehoudend af-
valwater 

Informatie- en data-uitwisseling 

Gebrekkige aanpak van ketens Activiteiten zonder vergunning of melding 

Omgevingswet Nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) 

Natura 2000 gebieden (stikstofdepositie) Milieuklachtencentrale/meldkamer 

Ondermijnende Milieucriminaliteit Cultuurverandering bij bedrijven 

Brandveiligheid Circulaire economie 

Stroperij en Cites Dierlijke bijproducten 
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In de losse bijlage bij dit uitvoeringskader getiteld ‘Omgevingsanalyse Midden- en West-Brabant’ 

worden deze milieuonderwerpen nader beschreven en geanalyseerd. 

 

De bovenstaande longlist (blz. 13/14) is nader geprioriteerd in een werkconferentie (speerpunten 

BPO), waaraan overwegend bestuurders en directeuren uit Midden- en West-Brabant deelnamen. 

In de onderstaande prioritaitre thema’s zijn alleen de prioteiten van de bestuurders uit Midden- en 

West-Brabant meegenomen, waarbij de scores van de deelnemers van de OMWB, twee keer zo 

zwaar zijn gewogen als die van de andere VTH-partners in de regio (bevoegde gezagen en uitvoe-

ringsorganisaties zoals waterschap, veiligheidsregio, OM of NVWA). Dit resulteerde in de volgende 

inhoudelijke prioriteiten: verbod asbestdaken, asbestverwijdering, externe veiligheid bedrijven, co- 

en biovergisters, drugsafval, informatieuitwisseling, ondermijnende milieucriminaliteit, energiebe-

sparing en bodem. 
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3. Uitgangspunten Gemeenschappelijk Uitvoeringskader 

 

3.1 Bestuurlijke prioriteiten  

 

Door bestuurders in de regio Midden- en West-Brabant is in een werkconferentie een aantal inhou-

delijke onderwerpen geprioriteerd. (Dit proces staat beschreven in paragraaf 2.3) 

 
Tabel 2: Bestuurlijke prioriteiten Midden- en West-Brabant 

 

PRIORITAIRE ONDERWERPEN MWB BINNEN HET OMGEVINGS-

RECHT 

1. Verbod asbestdaken 2024 

2. Dumpen en illegaal verwijderen van asbest  

3. Externe veiligheid bij bedrijven/ fysieke veiligheid 

4. Co- en Biovergisters 

5. Drugsafval 

6. Informatie- en data-uitwisseling 

7. Ondermijnende Milieucriminaliteit 

8. Energiebesparing 

9. Bodemketen/beheer 

 

In bijlage a (blz. 26) van dit uitvoeringskader worden deze prioriteiten inhoudelijk geduid. 

 

Bij het opstellen van een gezamenlijk uitvoeringskader en uitvoeringsprogramma zijn bovenge-

noemde bestuurlijke prioriteiten een aanvulling op de uitkomsten van de risicoanalyse (hoofdstuk 

4). Met de vaststelling van dit gemeenschappelijk uitvoeringskader stellen bestuurders van de 

OMWB deze prioriteiten vast. De prioriteiten geven de accenten aan die in de vorm van specifieke 

projecten worden gelegd op de uitvoeringsprogramma’s. In een voorbeeld hiervan is het huidige 

project risicorelevante bedrijven/externe veiligheid dat samen met de veiligheidsregio en het wa-

terschap wordt uitgevoerd. Andere voorbeelden van accenten zijn: extra aandachtspunten in regu-

liere toezichtscontroles, zoals ketenaspecten, ondermijning of energiebesparing. 

 

3.2 Gemeenschappelijke uitgangspunten uitvoeringskader 

 
Gemeenschappelijke uitgangspunten van het uitvoeringskader zijn: 

• naleving van wet- en regelgeving en het beperken van milieueffecten is primair de eigen 
verantwoordelijkheid van bedrijven en instellingen; 

• vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn geen doelen op zich, maar middelen om 
een doel te bereiken. Uiteindelijk gaat het er bij de uitvoering van wettelijke taken op dit 
gebied om wat het resultaat daarvan is in de fysieke leefomgeving, in termen van gezond-
heid, veiligheid en duurzaamheid (outcome); 

• toezicht en ook vergunningverlening worden zoveel mogelijk risicogericht en informatiege-
stuurd uitgevoerd. Dit betekent dat de beschikbare deskundigheid daar wordt ingezet waar 
de risico’s voor de omgeving het grootst zijn ten gevolge van slechte naleving. Er is een 
omslag van denken en handelen van taakgericht- naar probleem- en risicogericht werken; 

• toezicht en handhaving gebeuren op een open, eenduidige en voortvarende wijze, waarbij 
beoogd wordt middels een afgestemde, passende (mix van) interventie(s) een blijvende 
gedragsverandering te realiseren. Hierbij wordt de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) 
gevolgd. Deze blijvende gedragsverandering betreft zowel het naleefgedrag, het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid als de actieve zorg voor de omgeving. 
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Het uitvoeringskader geeft de ontwikkeling weer die de deelnemers de komende jaren van de 
OMWB verwachten. Belangrijkste onderdelen van deze ontwikkeling zijn: 
• een verdere implementatie en verfijning van de methodiek van informatiegestuurd toezicht 

en handhaving (IGH, informatieuitwisseling partners, naleving-, doelgroepen- en klachten-
analyses en de inzet van informatieanalisten); 

• verbinding tussen vergunningverlening en toezicht (handhaafbaarheidtoets vergunningen) 
en bijstelling vergunningen op grond van informatie uit toezicht en handhaving;  

• actualisatie van vergunningen, rekening houdend met risicoanalyses; 
• versterking van het ketengericht milieutoezicht en Niet-inrichtinggebonden VTH-taken. 

Deze taken worden ook risicogericht geprogrammeerd; 
• het formuleren van outcome-gerichte doelen en het rapporteren daarover4. Hierbij wordt 

naar bestuurders aangegeven wat mag worden verwacht van het inzichtelijk maken van de 
realisatie van outcome. Indien mogelijk wordt een zichtbare verbinding aangebracht tussen 
enerzijds risico’s en programma-activiteiten en anderzijds beoogde maatschappelijke effec-
ten als gezondheid en veiligheid. Dit is een groeimodel en moet in overleg met de deelne-
mers verder worden ontwikkeld. Dit is een belangrijk onderdeel in de evaluatie van dit uit-
voeringskader. Overigens is de onderlinge weging van de zes outcome-criteria (veiligheid, 
gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, financieel-economisch en bestuurlijk imago) ook 
onderdeel te maken van de rekenmethodiek die de basis vormt van de risicoanalyse;  

• het beter verwerken van omgevingsfactoren en naleefgedrag bij het bepalen van de toe-
zicht- en handhavingsfrequentie/-inspanningen; 

• de inzet van een mix van instrumenten. Naast toezichtscontroles op vergunde of gemelde 
activiteiten worden ook andere (alternatieve) instrumenten ingezet, zoals informatiebijeen-
komsten, gebiedsgerichte interventies en vrije-veldcontroles en ketengericht toezicht. 

 
Het Gemeenschappelijke Uitvoeringskader wordt door het Algemeen Bestuur van de OMWB ter 
bekrachtiging voor akkoord aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders van 
gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, 
Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op 
Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, 
Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en het college van gedeputeerde staten van pro-
vincie Noord-Brabant. 

3.3 Instrumenten-mix 
 

De traditionele methodes van taakuitvoering blijken niet altijd even doeltreffend. De roep om ver-
nieuwing wordt steeds groter. Daarnaast verandert de samenleving, nemen de (technologische) 
mogelijkheden van alternatieve VTH-strategieën en zelfregulering toe en wordt steeds meer en 
vaker een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. De OMWB 
gaat, binnen de kaders van dit Gemeenschappelijk Uitvoeringskader 2018, actief aan de slag om de 
uitvoering blijvend te vernieuwen zodat deze steeds doeltreffender wordt. 
De OMWB kan bij de uitvoering van zijn taken een mix van instrumenten inzetten. Dit is weergege-
ven in figuur 6. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Het ‘meten’ van de outcome van VTH-milieutaken is geen sinecure. Naast de uitvoering van VTH-taken door de OMWB 

zijn ook veel andere factoren van invloed op het leefmilieu, de duurzaamheid en de (ervaren) gezondheid en veiligheid, 

Andere factoren zijn (inter)nationaal milieubeleid, economische groei en technologische ontwikkeling. Hierdoor kunnen de 

outcome-effecten van een goede VTH-uitvoering moeilijk één-op-één worden aangetoond. Dit neemt niet weg dat deze 

outcome moet worden nagestreefd en niet moet worden beperkt tot makkelijk meetbare zaken. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6: Instrumentenmix nalevingstrategie

 
 
Hieronder wordt de toezichtstrategie uitgewerkt en wordt de inzet van andere (alternatieve) i
strumenten aangeduid. Deze zijn 
figuur 6. 
 
De nalevingstrategie bestaat uit een toezichtstrategie
instrumenten, een handhavingstrategie 
zijn landelijke kaders van toepassing, die door alle deelnemers zijn vastgesteld.
  
De VTH-uitvoering wint aan kracht door de inzet van alternatieve instrumenten, die ook deel ui
maken van de instrumentenmix. Het gaat om instrumenten die bovenop of in pla
en reguliere vergunningverlening zorgen voor motivatie om het gedrag aan te passen
thoden die focus hebben op overtredingen die met traditioneel toezicht minder effectief worden 
gesignaleerd. Het gaat hierbij om 
organisaties, actualisatie van vergunningen, geografisch of gebiedsgericht toezicht
voorlichtingsbijeenkomsten, geven van uitleg over de verleende vergunning, geografisch en g
biedsgericht toezicht, vrije-veldcontroles (
van een compliment/prijs voor excellent
en overtreders of het beïnvloeden van voor de doelgroep belangrijke actoren (afnemers, t
ranciers, branchevereniging, verzekeraars e.d.).
 
De instrumentenmix met daarin de inzet alternatieve instrumenten zal als bijlage bij het uitvo
rings-programma van 2019 worden gevoegd.

 

3.4 Vergunningverlening en 

 
In dit uitvoeringskader wordt uitgegaan van een intensieve wisselwerking tussen vergunningverl
ning, toezicht en handhaving. Een goede vergunning is nodig om adequaat toezicht uit te oefenen 
en te handhaven. De handhavingstoets 
Vanuit het verrichte toezicht, de 
gen voor het aanpassen van verleende 
strumentenmix. 
De risicoanalyse en de omgevingsanalyse die bepalend zijn voor de inzet van toezicht in branches, 
zijn voor vergunningverlening niet wezenlijk anders. Dit Ge
geldt dan ook voor de gehele VTH
en ODZOB, die in hun risicoanalyse vooralsnog 
toezicht en handhaving en anderzijds 
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4. Risicoanalyse 
 
De gemeenschappelijke VTH-strategie 
van een risicoanalyse. In deze analyse zijn 
de activiteiten. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in herkenbare type
Zoals hierboven aangegeven heeft de OMWB hierbij de werkwijze en resultaten van de risicoanal
ses van de ODBN en de ODZOB als uitgangspunt genomen. De gebruikte methodiek (de DBC
methode) is eerder ook toegepast door de Omgevingsdienst Zuid
MAM van de gemeente Moerdijk
deze breed gedragen werkwijze. 
komst van de omgevingsdiensten en werd door gemeenten ook toegepast bij het toezicht in de 
bouwsector. 
In dit gemeenschappelijk uitvoeringskader milieu is de risicoanalyse toegespitst op
van bedrijven en blijft de taak ‘bouwen en slopen’
taken als bodem en asbest, betreffen ook milieutaken
 

4.1 Risicoafweging branches op grond van maatschappelijke effecten

 
Aan gemeenten en omgevingsdiensten 
gepaard gaan met activiteiten te beperken. Voor de risicoanalyse zijn deze activiteiten same
gevat in 30 branches die binnen het
branches zijn: veehouderij; chemische industrie;
demontage; hout- en meubelindustrie; 
ches staat in tabel 3, blz. 23 
 
Het doel van de risicoanalyse is het bepalen bij welke branches de prioriteit het hoogst is om de 
wettelijke taken uit te voeren. Daarvoor is eerst bepaald welke
zijn opgelegd. Deze wettelijke taken zijn in de volgende negen categorieën gebundeld: 

• Afval 
• Afvalwater 
• Bodem 
• Energie 
• (Externe) veiligheid 
• Geluid 
• Geur 
• Licht 
• Lucht 
 
Het resultaat is een opsomming van de wettelijke taken per branche. Zo zijn de wettel
ten aanzien van LPG-benzinestations te categoriseren naar Afvalwater, Bodem, (Externe) 
heid en Lucht en zijn deze voor de branche Veehouderijen te bundelen in Afval, Bodem, Geur en 
Lucht.  
 
Per categorie van wettelijke taken (per branche) is vervolgens de karakteristieke maximale c
lamiteit bepaald. Deze calamiteit, die op kan treden 
wordt uitgevoerd, is maatgevend voor de risicobeoordeling. De risicobeoordeling van een kara
teristieke calamiteit wordt gedaan aan de hand van de zes maatschappelijke effecten die een 
dergelijke calamiteit potentieel zou veroorzaken. 
 
 Deze maatschappelijke effecten

• gezondheid; 

• veiligheid; 

• duurzaamheid;  

• leefbaarheid; 

• financieel-economisch; 

                                                   
5 Dit betekent dat in deze methodiek risico’s niet rechtstreeks aansluit bij wettelijke taken zoals benoemd in het Activite

tenbesluit en het BTP-Bor.  Dit kan ook niet direct, want in veel inrichtingen (en branc

taken of activiteiten uitgevoerd. In de uitwerking naar de  werkprogramma’s zal echter worden aangehaakt bij het Inric

tingenbestand 2.0, waarin naast de wettelijke taken ook de branche
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strategie wordt voor een belangrijk deel gebaseerd
In deze analyse zijn de risico’s in beeld gebracht die voortkomen uit 

activiteiten zijn onderverdeeld in herkenbare typen inrichtingen (branches).
eeft de OMWB hierbij de werkwijze en resultaten van de risicoanal

ses van de ODBN en de ODZOB als uitgangspunt genomen. De gebruikte methodiek (de DBC
methode) is eerder ook toegepast door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en in het 
MAM van de gemeente Moerdijk (Moerdijks Afwegings Model). Ook de DCMR werkt al langer met 

. De toepassing in het VTH-werkveld stamt uit het tijdperk voor de 
komst van de omgevingsdiensten en werd door gemeenten ook toegepast bij het toezicht in de 

In dit gemeenschappelijk uitvoeringskader milieu is de risicoanalyse toegespitst op
‘bouwen en slopen’ buiten beschouwing. De niet-

taken als bodem en asbest, betreffen ook milieutaken en komen in Hoofdstuk 5 aan de orde

Risicoafweging branches op grond van maatschappelijke effecten

en omgevingsdiensten zijn wettelijke taken opgelegd met als doel 
gepaard gaan met activiteiten te beperken. Voor de risicoanalyse zijn deze activiteiten same

vat in 30 branches die binnen het takenpakket van de OMWB vallen.5  Voorbeelden
eehouderij; chemische industrie; grootschalige opslag gevaarlijke stoffen

en meubelindustrie; LPG-benzinestations; etc. Een overzicht van alle bra

is het bepalen bij welke branches de prioriteit het hoogst is om de 
wettelijke taken uit te voeren. Daarvoor is eerst bepaald welke wettelijke taken er 

. Deze wettelijke taken zijn in de volgende negen categorieën gebundeld: 

Het resultaat is een opsomming van de wettelijke taken per branche. Zo zijn de wettel
enzinestations te categoriseren naar Afvalwater, Bodem, (Externe) 

heid en Lucht en zijn deze voor de branche Veehouderijen te bundelen in Afval, Bodem, Geur en 

Per categorie van wettelijke taken (per branche) is vervolgens de karakteristieke maximale c
lamiteit bepaald. Deze calamiteit, die op kan treden wanneer de betreffende taak niet adequaat 
wordt uitgevoerd, is maatgevend voor de risicobeoordeling. De risicobeoordeling van een kara
teristieke calamiteit wordt gedaan aan de hand van de zes maatschappelijke effecten die een 

eel zou veroorzaken.  

Deze maatschappelijke effecten, of outcome-criteria zijn: 

 

Dit betekent dat in deze methodiek risico’s niet rechtstreeks aansluit bij wettelijke taken zoals benoemd in het Activite

Bor.  Dit kan ook niet direct, want in veel inrichtingen (en branches) worden meerdere wettelijke 

taken of activiteiten uitgevoerd. In de uitwerking naar de  werkprogramma’s zal echter worden aangehaakt bij het Inric

tingenbestand 2.0, waarin naast de wettelijke taken ook de branche-indeling uit dit uitvoeringskader word

gebaseerd op de uitkomsten 
gebracht die voortkomen uit bepaal-

inrichtingen (branches). 
eeft de OMWB hierbij de werkwijze en resultaten van de risicoanaly-

ses van de ODBN en de ODZOB als uitgangspunt genomen. De gebruikte methodiek (de DBC-
Holland Zuid (OZHZ) en in het 

. Ook de DCMR werkt al langer met 
het tijdperk voor de 

komst van de omgevingsdiensten en werd door gemeenten ook toegepast bij het toezicht in de 

In dit gemeenschappelijk uitvoeringskader milieu is de risicoanalyse toegespitst op de gebruiksfase 
-inrichting gebonden 

en komen in Hoofdstuk 5 aan de orde. 

Risicoafweging branches op grond van maatschappelijke effecten 

met als doel de risico’s die 
gepaard gaan met activiteiten te beperken. Voor de risicoanalyse zijn deze activiteiten samen-

Voorbeelden van deze 
grootschalige opslag gevaarlijke stoffen; auto-

etc. Een overzicht van alle bran-

is het bepalen bij welke branches de prioriteit het hoogst is om de 
wettelijke taken er per branche 

. Deze wettelijke taken zijn in de volgende negen categorieën gebundeld:  

Het resultaat is een opsomming van de wettelijke taken per branche. Zo zijn de wettelijke taken 
enzinestations te categoriseren naar Afvalwater, Bodem, (Externe) Veilig-

heid en Lucht en zijn deze voor de branche Veehouderijen te bundelen in Afval, Bodem, Geur en 

Per categorie van wettelijke taken (per branche) is vervolgens de karakteristieke maximale ca-
wanneer de betreffende taak niet adequaat 

wordt uitgevoerd, is maatgevend voor de risicobeoordeling. De risicobeoordeling van een karak-
teristieke calamiteit wordt gedaan aan de hand van de zes maatschappelijke effecten die een 

Dit betekent dat in deze methodiek risico’s niet rechtstreeks aansluit bij wettelijke taken zoals benoemd in het Activitei-

hes) worden meerdere wettelijke 

taken of activiteiten uitgevoerd. In de uitwerking naar de  werkprogramma’s zal echter worden aangehaakt bij het Inrich-

indeling uit dit uitvoeringskader wordt benoemd. 
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• bestuurlijk imago. 

 

Deze zes maatschappelijke effecten zijn, in navolging van ODBN en ODZOB, even zwaar gewo-

gen.6  Met de vaststelling van dit gemeenschappelijk uitvoeringskader, stellen de bestuurders 

van de OMWB ook deze outcome-criteria vast.  

 

Om het proces te verduidelijken is een samenvattende procesbeschrijving opgesteld: 

 

Voor branche X liggen er wettelijke taken die te bundelen zijn in vier categorieën. Een van deze 

categorieën is Bodem. Er wordt bepaald welke karakteristieke maximale calamiteit er plaats kan 

vinden binnen de categorie Bodem. Vervolgens worden de risico’s van de karakteristieke calami-

teit bepaald door ze uit te drukken in impact en de omvang van het maatschappelijke effect. Zo 

kan de impact  van een calamiteit op gezondheid variëren van ‘geen mogelijke gezondheidspro-

blemen’ tot ‘zware gezondheidsproblemen met de dood tot gevolg’, en kan de omvang daarvan 

van ‘zeer lokaal’ tot ‘het gehele werkgebied’ variëren. 

 

Schematisch is de opbouw van de risicoanalyse als volgt weer te geven: 

 

 

Per categorie van wettelijke taak wordt vervolgens een totaalscore berekent. Deze score geeft 

aan wat de hoogte van de risico’s zijn. Het totaal van de risicoscores in een branche vormt de 

basis voor het bepalen van de uiteindelijke risicoklasse waarin een branche wordt geplaatst. 

Deze verschillende risicoklassen waarin de branches ingedeeld worden wordt visueel weergege-

ven door de stoplichtkleuren. Rood voor een risicovolle  branche, geel voor een gemiddeld risi-

covolle branche en groen voor een laag risico branche.  

 

                                                   
6 Deze gelijke weging is gedaan om tot een vergelijkbare aanpak te komen als ODZOB en ODBN, waar in de rekenmethodiek 

de criteria ook even zwaar zijn gewogen.  De methodiek is een groeimodel in overleg met andere regio’s. In een volgend 

uitvoeringskader kunnen bestuurders aan  outcome-critria uiteenlopende zwaarte toekennen. 
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De OMWB heeft de resultaten van de door de ODBN en ODZOB uitgevoerde risicoanalyses over-

genomen en getoetst. Deze toetsing heeft geleid tot twee goaanpassingen. De eerste aanpas-

sing heeft als gevolg dat de branche Glastuinbouw in een hogere risicoklasse is ingedeeld (van 

groen naar oranje) en de tweede aanpassing zorgt ervoor dat de branche Horeca (hard) van 

risicoklasse rood naar risicoklasse oranje is gegaan. Jaarlijks wordt deze toetsing uitgevoerd. 

Nieuwe inzichten uit bijvoorbeeld data en nieuwe wetgeving kunnen ervoor zorgen dat er ver-

anderingen nodig zijn in de risicoanalyse. Het model is dan ook een groeimodel, de volgende 

stap is het meewegen van het naleefgedrag van een branche. Ook kan er een nadere weging 

worden aangebracht tussen de outcome-criteria. De risicoanalyse wordt daarnaast om de vier 

jaar volledig opnieuw uitgevoerd.  

 
 

4.2 Aanpak per risicoklasse 

 
Aan de totaalscore is een risicoklasse gekoppeld zodat een onderverdeling ontstaat in branches 
met een: 

• hoog risico  

• gemiddeld risico  

• laag risico  

 

Voor een overzicht van de risico’s per branche, zie de tabel 3 op blz. 25. 
 
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt de risicoanalyse als hulpmiddel gebruikt. Er 
is namelijk maatwerk nodig en mogelijk. Denk hier bijvoorbeeld aan individuele bedrijven die bin-
nen een branche duidelijk afwijken qua omvang en/of productieproces, bedrijven waarvan nu al 
bekend is dat ze structureel lager naleefgedrag vertonen. Bovendien kunnen op grond van bestuur-
lijke/strategische prioriteiten (Hoofdstuk 3) projectmatig bepaalde accenten in het uitvoeringspro-
gramma worden gelegd. Een voorbeeld hiervan is het project Intensivering Toezicht Veehouderijen 
(ITV), waarin de controlefrequentie is verhoogd en waarin ook wordt gecontroleerd op en voorlich-
ting wordt gegeven over asbestdaken en leegstand. 
 
De indeling van branches in risicoklassen ondersteunt het proces van het opstellen van het uitvoe-
ringsprogramma. Per branche kunnen er bijvoorbeeld verschillende toezichtstrategieën worden 
uitgewerkt. Hierbij kan worden gedacht aan:  
1. Branches met een hoog risico kunnen worden onderworpen aan periodiek toezicht afgestemd 

op de risico’s, het naleefgedrag en de (veiligheids)cultuur van elk bedrijf (bijvoorbeeld: inten-
sieve veehouderij, ammoniakkoelinstallaties, distributiebedrijven in gevaarlijke stoffen etc.). 
Het toezicht heeft, zeker voor de inrichtingen die vallen onder IPPC en Bevi, kenmerken van 
maatwerk per bedrijf.  

2. Bij branches en activiteiten met een gemiddeld risico kan worden gedacht aan het opstarten 
van  regiobreed, generiek en uniform programmatisch/thematisch toezicht. Dit toezicht zou zo-
veel mogelijk worden uitgevoerd afgestemd op de risico’s, naleefgedrag en naleefmotieven bin-
nen een bepaalde doelgroep/branche (bijvoorbeeld: chemische wasserijen, meubelindustrie, au-
todemontage bedrijven, etc.). Het toezicht heeft kenmerken van een projectmatige, branche-
gerichte en informatiegestuurde aanpak waarbinnen ook altijd een klein deel van de doelgroep, 
bij wijze van steekproef, op alle overige relevante milieuthema’s wordt doorgelicht. 

3. Voor alle branches en activiteiten met een laag risico worden om zogenaamd ‘toezichtsfalen’ te 
voorkomen er enkele branchegerichte steekproeven en/of periodieke quickscans uitgevoerd. 
Ook kunnen deze branches projectmatig worden opgepakt. Tevens wordt uiteraard gereageerd 
op klachten. 
 

4.3 Aanpak illegaliteit 

 
Traditioneel richt de aandacht van de overheid zich op bekende activiteiten. Illegale en ondermij-
nende activiteiten blijven te vaak nog uit het zicht. De OMWB gaat bij de taakuitvoering actief aan 
de slag om beter zicht te krijgen op illegale activiteiten. Dit betekent in ieder geval dat hier bij het 
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maken van de diverse doelgroepenanalyses (op basis van actuele inrichtingenbestanden) rekening 
mee wordt gehouden. De aanpak van illegaliteit wordt daarmee een herkenbaar onderdeel van de 
interventiestrategie. Dit betekent ook dat een deel van het beschikbare budget wordt gebruikt om 
locaties te onderzoeken die niet in beeld zijn als een actieve inrichting op basis van de standaard 
informatiebronnen (vrije-veldcontroles). Een gebiedsgerichte aanpak ligt hier voor de hand. 
 
 

4.4 Toepassing bestuurlijke prioriteiten binnen de VTH-praktijk 
 
In de regionale omgevingsanalyse is een aantal bestuurlijke prioriteiten in beeld gebracht. Het gaat 
hierbij om: 
• Co- en biovergisters 
• Verbod asbestdaken 
• Dumpen en illegaal verwijderen van asbest 
• Energiebesparing (energieakkoord 2013) 
• Risicorelevante bedrijven, fysieke veiligheid 
• Veehouderij en gezondheid 
• Drugsafval 
• Fysieke veiligheid 
•  Informatie- en data-uitwisseling 
• Ondermijnende milieucriminaliteit (illegaliteit) 
• Bodemketen/-beheer 
 
Zoals eerder aangegeven wordt met deze bestuurlijke prioriteiten rekening gehouden door het 
leggen van accenten in de uitvoering (projectmatige activiteiten).  
  
In bijlage a van dit uitvoeringskader worden deze prioriteiten toegelicht.  
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5. Ketentoezicht en niet-inrichtinggebonden taken 

 

Binnen het gezamenlijke uitvoeringskader en de risicogerichte benadering nemen het Ketengericht 

Milieutoezicht en de zogenoemde Niet-inrichtinggebonden taken (NIG-taken) een bijzondere plaats 

in. Tot voor kort werden deze taken nog niet meegenomen in de geijkte methodes voor risicoana-

lyses. Deze basistaken zijn minder te herleiden tot risico’s van een inrichting. Bij een aantal van 

deze taken bestond vroeger onduidelijkheid of deze wel behoorden tot het BTP. Ook werden deze 

taken vaak op wisselend niveau bekostigd. 
 

Mede in relatie tot illegaliteit en ondermijning is ketengericht milieutoezicht een belangrijke taak 
voor de OMWB. Het ketentoezicht op bedrijfsmatige activiteiten is ook opgenomen in het basista-
kenpakket op basis van het Besluit omgevingsrecht (Categorie 11 van bijlage IV,Bor).  

Ketentoezicht is het op elkaar afgestemd toezicht van één of meer toezichthouders op de naleving, 

de kwaliteit of de veiligheid van een handeling of zaak, dat zich uitstrekt tot alle partijen die ach-

tereenvolgens betrokken zijn bij deze handeling of zaak. Het ketentoezicht strekt zich doorgaans 

uit over meerdere partijen. Samenwerking met waterschappen, OM, NVWA, FIOD en andere lande-

lijke inspectiediensten zijn vaak inherent aan dit ketentoezicht.  

 

Figuur 7: Voorbeeld van een keten, met transport en diverse ‘tussenstations’ 

 

 

 

De keten en het toezicht daarop strekt zich doorgaans uit over meerdere gemeenten.  

Het Ketengericht milieutoezicht wordt risicogericht uitgevoerd en is gebaseerd op informatieanaly-

ses en expert-judgment van: 

• data uit basistoezicht OMWB (rapportages, digitale checklisten); 

• klachten, signalen en meldingen van andere VTH-partners, burgers en media; 

• externe databronnen.  

 

Voor een goede invulling van het ketentoezicht is nodig een goede samenhang tussen het reguliere 

toezicht en de programmatische projectmatige aanpak van ketens. In het Bor (categorie 11) zijn 

als basistaak opgenomen ‘bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot het ketengerichte (mili-

eu)toezicht op: 

• het werken met, het opslaan, het verwerken en/of het verwijderen van: gevaarlijke afvalstof-

fen; 

• bedrijfsafvalstoffen; 

• ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen;  

• asbest;  

• vuurwerk;  
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• bouwstoffen;  

• grond;  

• baggerspecie;  

• meststoffen;  

• dierlijke vetten;  

• radioactief schroot;  

• destructiemateriaal;  

• explosieven voor civiel gebruik;  

• of andere gevaarlijke stoffen. 

Illegale productie van drugs en het opslaan en dumpen van gevaarlijke stoffen en afval wordt hier-

bij ook beschouwd als een (illegale) bedrijfsmatige activiteit en valt derhalve binnen het BTP. 

 

Voor de verdere uitwerking van de zogenoemde NIG-taken wordt verwezen naar de door de OMWB 

separaat opgestelde notitie hierover, die de komende periode ook met alle deelnemers wordt be-

sproken en afgestemd. 
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6. Slotopmerkingen 
 

� Het Gemeenschappelijke uitvoeringskader 2018 zal worden gebruikt bij  het opstellen van het 

regionale uitvoeringsprogramma van 2019.  

 

� Gemeenten kunnen het Gemeenschappelijke Uitvoeringskader 2018 van toepassing verklaren 

op het toezicht van al hun Wabo-milieutaken (basis- en verzoektaken). Dit wordt dringend aan-

bevolen voor de gemeenten die op dit moment al het complete pakket van VTH-milieutaken bij 

de OMWB hebben neergelegd of overwegen om dit alsnog te gaan doen. Dit maakt een goed 

doordachte en integrale benadering van deze uitvoeringstaken door de OMWB mogelijk.  

 

� De OMWB staat aan de lat voor de basistaken en ingebrachte verzoektaken. De meeste bedrij-

ven en activiteiten binnen de risicoklassen 1 en 2 kunnen worden gezien als basistaken, echter 

niet allemaal. De branchegerichte aanpak in risicoklasse 2 zal echter geen onderscheid gaan 

maken tussen basis- en verzoektaken. Gemeenten die deze verzoektaken zelf willen uitvoeren 

wordt in ieder geval gevraagd om dit binnen de afspraken van het Gezamenlijk Uitvoeringskader 

2018 te doen. De (extra) afstemming die hiervoor noodzakelijk is komt uiteraard voor rekening 

van de betreffende gemeente. 

 

� Onder de verzoektaken verstaan we in ieder geval het toezicht op inrichtingen en activiteiten die 

niet tot de basistaken van de OMWB behoren. Daarnaast betreft dit ook alle aspecten die vanuit 

een integrale taakstelling door gemeenten van belang worden geacht en die leiden tot een uit-

gebreidere interventie en rapportage. Denk hierbij aan aspecten die bijvoorbeeld betrekking 

hebben op ruimtelijke ordening (bestemmingsplan), energiebesparing, brandveilig gebruik en 

een brede oog- en oorfunctie op het gebied van criminaliteit en ondermijning waarvoor bijvoor-

beeld een gebiedsgerichte aanpak kan worden ingezet. Gemeenten (en provincie) die vooral 

vanuit een integrale taakstelling willen opereren dienen daarom een grondige inhoudelijke en fi-

nanciële afweging op de uitvoering van basis- en verzoektaken te maken.  

 

� De directie van de OMWB doet jaarlijks via het DB voorstellen aan het AB voor specifieke pro-

jecten die zijn gebaseerd op actuele problemen en/of trends binnen het milieudomein, zoals de 

huidige bestuurlijke prioriteiten. Deze worden als accent meegenomen in de uitvoering van de 

basistaken.  

 

� Gemeenten en provincie kunnen ook projecten als verzoektaak in de uitvoeringsprogramma’s 

laten opnemen door de OMWB.  
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Tabel 3. Risicoanalyse VTH milieu, regio Midden- en West-Brabant 
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Industrie; Chemische industrie; grootschalige opslag gevaarlijke stoffen, Bevi

Industrie; Afval(water)beheer

Agrarisch sector; Veehouderij (IPPC)

Industrie; Chemische industrie; kleinschalige opslag gevaarlijke stoffen

Agrarisch sector; Veehouderij (niet IPPC)

Industrie; Transport en distributiebedrijven

Industrie; Mengvoederindustrie

Industrie; Voedingsmiddelenindustrie

Industrie; Energie en waterbedrijven

Industrie; Rubber- en kunststofbedrijven

Industrie; Autodemontagebedrijven

Industrie; Natte en chemische wasserijen

Winkelfunctie; Benzinestation met LPG

Industrie; Bouwmaterialenproducenten

Sport; Autocircuits en motorcrossterreinen

Bijeenkomstfunctie; Horeca - cafés en discotheken (hard)

Bijeenkomstfunctie; Horeca - restaurants en overig (zacht)

Bijeenkomstfunctie; Horeca - speciale doelgroep (koffieshop e.d.)

Industrie; Scheepswerven

Winkelfunctie; Benzinestation zonder lpg

Gezondheidsfunctie; Ziekenhuis

Sport; Sportvelden

Industrie; Metalectrobedrijven

Bijeenkomstfunctie; Beurzen en evenementencomplexen

Industrie; Hout- en meubelindustrie

Overige gebruiksfunctie; Jachthavens

Agrarisch sector; Glastuinbouw

Industrie; Bouwnijverheid en installatietechniek

Sport; Sportgebouwen (oa kantines)

Bijeenkomstfunctie; diversen (buurthuizen, kerken,verenigingsgeb.)

Gezondheidsfunctie; Verzorgingstehuis

Agrarisch sector; Dienstverlening landbouw (incl hoveniers)

Industrie; Garages en autoherstelbedrijven

Sport; zwembaden

Winkelfunctie; Supermarkten

Winkelfunctie; Winkelcentrum

Onderwijs; School overige (middelbaar en hoger onderwijs)

Winkelfunctie; Grootwinkelbedrijf

Industrie; Voorzieningen en installaties

Celfunctie; Gevangenis

Gezondheidsfunctie; Psychiatrische inrichting en celfunctie

Onderwijs; Basisschool Overig (incl. BSO)

Agrarisch sector; Akkerbouw en open grond teelt

Industrie; Uitgeverij en drukkerijen

Logies; Hotels, pensions en B&B's

Wonen; Bijzondere woongebouwen (hostels, verst.beperkten, opvangcentra)

Kantoor; Kantoorgebouw (grootschalig)

Industrie; Crematoria

Winkelfunctie; Winkel

Kantoor; Kantoor (kleinschalig)

Gezondheidsfunctie; Praktijkruimte
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Bijlage a. 

Toelichting bestuurlijke prioriteiten  

(paragraaf 3.1 en 4.4) 

 

1. Verbod asbestdaken 

Dit is één van de speerpunten van het BPO. Gemeenten zijn er voor verantwoordelijk dat asbest-

daken voor 2024 zijn verwijderd en kunnen burgers en bedrijven stimuleren. In Brabant zijn thans 

nog 160.000 asbestdaken, met in totaal 18 mln. m2 asbest. De kosten van verwijdering hiervan 

worden geraamd op € 750 mln. Bij een naleefgedrag van 85% zijn volgens een BPO-notitie kosten 

gemoeid van circa € 80 mln. voor illegale stort en € 75 mln. voor handhaving bij illegale 

sloop/dumping of het niet verwijderen. De kosten van ‘asbestbranden’ zijn hierin niet meegno-

men.7 

 

2. Dumpen en illegaal verwijderen van asbest 

Het illegaal verwijderen en dumpen van asbest is nu al een probleem. Er lijkt een toename te zijn 

aan het dumpen van asbest of asbesthoudend afval in het buitengebied en het frauduleus hande-

len. Specifiek bij asbestsanering komt het geregeld voor dat Oost-Europeanen onwetend en onbe-

schermd worden ingezet. Het toezicht op de asbestketen is een basistaak voor de omgevingsdien-

sten en richt zich in hoofdzaak op gemelde saneringen alsmede op de vergunde tussenopslagen en 

eindverwerking. Dit toezicht wordt in toenemende mate informatie gestuurd en ketengericht inge-

zet. Toezicht richt zich hierdoor meer op de risicovollere situaties en minder op situaties met een 

lager risico. Een (onbekend) deel van het asbest wordt echter illegaal verwijderd en/of gedumpt. 

Hierdoor ontstaat een potentieel blootstellinggevaar aan asbestvezels voor mens en milieu. Deze 

activiteiten zijn echter niet gekend bij de overheid. Toezichtmiddelen zijn hiervoor ook niet be-

schikbaar omdat deze alleen beschikbaar worden gesteld voor de gemelde/vergunde situaties. De 

aandacht en dus de toezichtmiddelen dienen zich echter ook te richten op het signaleren en aan-

pakken van illegale situaties. 

 

3. Externe veiligheid bij bedrijven/risicorelevante bedrijven 

Dit is een BPO-speerpunt. Binnen Brabant vindt een forse toezichtinspanning plaats op de BRZO-

bedrijven. Gezien de impact op de externe veiligheid die deze bedrijven in potentie kunnen veroor-

zaken is en blijft dit ook nodig. Maar naast de BRZO bedrijven zijn er meerdere (risicovolle) bedrij-

ven die een impact kunnen hebben op de externe en fysieke veiligheid. Hierbij valt te denk aan 

bedrijven met opslagen van gevaarlijke stoffen in hoeveelheden (net) onder de BRZO-grens. Ook 

valt te denken aan bedrijven met hoge vuurbelasting zoals grote houtopslagen, pallet bedrijven of 

bandenopslagbedrijven. De negatieve effecten die dergelijke bedrijven kunnen hebben kunnen 

groot zijn. Aandacht voor cultuur en beheersaspecten is wenselijk. Evenzo is aandacht wenselijk 

voor de opslaghoeveelheden bij bedrijven net onder de BRZO-grens.  

 

4. Co- en Biovergisters 

Vergisten van (afval)stoffen gebeurt met het doel om energie op te wekken. Een specifieke vorm 

hiervan is ‘co-vergisting’ waarbij ten minste 50% mest wordt vergist met andere stoffen en die na 

vergisting op het land kunnen worden toegepast als mest. De ervaring is dat ook niet toegelaten 

stromen worden vergist, dat vrachtdocumenten worden vervalst, etc. Hierdoor kunnen gevaarlijke 

situaties ontstaan omdat niet bekend is wat de reactie van de stoffen in de vergister zal zijn. Ook 

kunnen milieubelastende stoffen op of in de bodem en de voedselketen terecht komen met risico’s 

voor de volksgezondheid. Er is sprake van oneerlijke concurrentie en ondermijning door benadeling 

                                                   
7 Plan van Aanpak Asbestdaken, BPO, 1 maart 2018 
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van zij die wel volgens de regels werken. Er wordt een trend gesignaleerd waarbij intermediairs 

(nagenoeg) failliete vergisters opkopen en opstarten om toegezegde subsidie te innen. Naast finan-

cieel gewin bereiken zij hiermee (mogelijk) een verregaande beheersing van de keten en bemoei-

lijken op die manier toezicht en handhaving. Een zorgelijke ontwikkeling.  

 

In een onlangs uitgebracht bestuurlijk signaal (oktober 2017) van de landelijke milieukamer wordt 

aangegeven dat in de markt van covergisters een verontrustend hoog niveau van non-compliance 

zichtbaar is. Het belang van het signaal is er met name in gelegen dat deze eerdere constatering 

nog niet heeft geleid tot verbetering. De knelpunten die worden genoemd zijn in elk geval gelegen 

in de complexiteit van de regelgeving, waardoor bijvoorbeeld Wabo-vergunningen soms van onvol-

doende kwaliteit zijn en toezicht wordt bemoeilijkt, het veelal achterwege blijven van fysieke con-

troles en de risico’s van fraude bij subsidies. 

 

5. Drugsafval 

‘Brabant’ is de grootste leverancier van synthetische drugs. Met het opruimen van afval van de 

productie van deze drugs zijn hoge kosten gemoeid. Wanneer de bodem gesaneerd moet worden 

kunnen de kosten voor de grondeigenaar of gemeente oplopen tot boven de € 50.000,-. Bestuur-

ders vinden dit een groot maatschappelijk probleem, dat van belang is voor de omgevingsdienst. 

Deze heeft een basistaak ten aanzien van gevaarlijke stoffen. De omvang van dumping en de 

schade aan het milieu dient te worden vastgesteld Er is en wordt in Brabant in het kader van het 

BPO-project Samen tegen Dumpen een aanpak ontwikkeld. Vanuit de collectieve taak wordt een 

beperkte bijdrage aan dit project geleverd. Er is een pilot ontwikkeld m.b.t. leegstaande bedrijfs-

gebouwen, die een risico vormen omdat er drugslaboratoria in worden ondergebracht. Er zijn cij-

fermatige indicaties dat het aantal dumpingen in Brabant afneemt, het aantal dumpingen in omrin-

gende provincies toeneemt, terwijl het aantal productielaboratoria in Brabant blijft toenemen. Er 

zijn indicaties dat producenten zich nu op andere wijzen van het afval ontdoen, bijvoorbeeld via het 

riool, autowasstraten en door het uitrijden over landbouwgronden. Naast het traceren van lozingen 

op het riool (er loopt een pilot waarin mobiele eNoses worden ingezet), is er behoefte om meer 

instrumenten en kennis in te zetten, bijvoorbeeld door stromen van (legale) toeleveranciers en 

bedrijven met vergelijkbare bedrijfsprocessen als drugsproductie beter in beeld te brengen. 

 

6. Informatie- en data-uitwisseling 

Er zijn veel gegevens bij diverse instanties, die van belang zijn voor toezichthoudende en handha-

vende instanties. Vooral op het gebied van de informatie- en datavergaring/uitwisseling en de ana-

lyse daarop valt nog heel wat te winnen. Er is een groot aantal informatiebestanden en meldpunten 

zonder goede samenhang daarin. Daar is verbetering mogelijk. Het toezicht dient meer risicoge-

richt uitgevoerd te worden. Datavergaring en de analyse daarop zijn noodzakelijk om dit vorm te 

geven. Een oor- en oogfunctie voor en door samenwerkingspartners kunnen een schat aan infor-

matie ontsluiten. Vanuit de collectieve taken wordt op onderdelen van informatie- en dataverga-

ring/uitwisseling en de analyse daarop al inhoud gegeven. Dit zou gecontinueerd en verder uitge-

bouwd moeten worden. 

Aanhaking bij Inspectieview (Bor art. 7.8) en het landelijke Convenant Gegevensuitwisseling (met 

OM en politie), zijn hierbij van belang, evenals een zorgvuldige omgang met de Avg (Algemene 

verordening gegevensbescherming). 

 

7. Ondermijnende Milieucriminaliteit 

Ondermijnende (milieu)criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Bestuurders beschouwen dit 

als een belangrijke prioriteit. Het verdient volgens de bestuurders aanbeveling om ondermijning 

onderdeel te laten zijn van een (inhoudelijk) prioritair fenomeen. Dit bevordert tevens een optima-
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lisatie van de samenwerking met politie en OM en draagt bij tot de aanpak van een maatschappe-

lijk probleem. Dit onderwerp wordt ook opgepakt in de samenwerkingsafspraken tussen OM, poli-

tie, omgevingsdiensten en waterschappen die zijn gemaakt in de Rondetafelconferentie tussen 

deze partijen, gemeenten en provincie van 11 januari 2018. De aanpak van milieucriminaliteit door 

omgevingsdiensten is gekoppeld aan de inzet van bestuurs- en strafrechtelijke interventies van de 

Landelijke Handhavingsstrategie (LHS), de inzet van de Boa’s van de omgevingsdiensten en de 

tipfunctie als bedoeld in de Wet Bibob (art. 26). 

 

8. Energiebesparing 

Nederland streeft naar 1,5% energiebesparing per jaar. Zo’n 40% van het energieverbruik in Ne-

derland ligt bij bedrijven, voornamelijk bij de industrie. In het Energieakkoord 2013 is vastgelegd 

dat gemeenten en provincies prioriteit moeten geven aan de handhaving van de energiebesparing-

verplichtingen in de Wet milieubeheer. De wetgeving rond energiebesparing bij bedrijven wordt 

steeds verder uitgebreid: zogenoemde Erkende maatregelen zijn/worden vastgesteld, er geldt een 

nieuwe verplichting voor het opstellen van energieaudits in het kader van de ‘Energy Efficiency’ 

Directive (de EED) en er komt een Energie Prestatie Keurmerk (EPK). In specifieke projecten en in 

toezichtcontroles kunnen de omgevingsdiensten aandacht besteden aan dit belangrijke onderdeel 

van duurzaamheid. 

 

9. Bodemketen/beheer 

De bodemketen beslaat een zeer grote en diffuse keten waarbij diverse aspecten betrokken zijn: 

verontreinigde bodem en grond, illegale ontgrondingen, schade aan grondwater en landbouw. In 

een omgeving die gekenmerkt wordt door hevige concurrentie is het lastiger voor bedrijven om 

‘integer’ te blijven. Sommige bedrijven beheersen meerdere onderdelen in de keten. Hierdoor be-

staat de gelegenheid om (afval)stoffen op saneringslocaties of in gronddepots te vermengen, de 

samenstelling te verhullen en het bevoegd gezag het zicht op de grondstromen in de keten te ont-

nemen. Niet-naleving leidt tot maatschappelijke onrust en kan een negatief effect hebben op de 

volksgezondheid, het milieu en het vertrouwen in de overheid en leidt bovendien tot concurrentie-

vervalsing in de markt. De komende jaren zal er nog sprake zijn van aanzienlijke stroom van ver-

vuilde grond. Als gevolg van de voortdurende concurrentiedruk in de bodemsector en de lage – 

gevoelde – pakkans zal de komende jaren de mate waarin zich milieucriminaliteit in de bodemsec-

tor voordoet waarschijnlijk verder ontwikkelen.  


