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Kennisnemen van
Het document 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Jaarverslag 201-9 &

U itvoeri ngsprogra m ma 2020'.

lnleiding
Beleidsmatig is gekozen voor een aanpak waarbij de uitvoering van vergunningverlening, het houden van

toezicht en handhaving gebaseerd is op een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma' ln het Besluit

omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat ons college jaarlijks het beleid moet uitwerken in een uitvoeringspro-

gramma en over de uitvoering van dat programma jaarlijks verantwoording aflegt (jaarverslag). De verant-

woording over de activiteiten in 2019 en het uitvoeringsprogramma 2O2O ziin verwoord in het bijgaande

document.

I nformatie/kern boodscha p

Het document 'Vergunningen, Toezícht en Handhaving Omgevingsrecht Jaarverslag 201-9 &

Uitvoeringsprogramma 2O2O' is door ons college vastgesteld op 2L janua ri 2O2O en wordt u ter kennisname

aangeboden. Hiermee willen wij uw raad inzicht geven in de gemaakte keuzes. lndien daartoe aanleiding

bestaat, kan de inzet binnen de kaders, zoals het 'Vergunningen-, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Roosendaal' en het lntegraal Veiligheidsplan 2019-2022 Somen bouwen oan onze veiligheid, en de

beschikbare middelen (Programmabegroting 2020) afgewogen worden aangepast.

ln dit Uitvoeringsprogramma is opgenomen welke taken, in welke omvang, de gemeente het komende jaar

gaat uitvoeren op het gebied van omgevingsrecht: bouwen, ruimtelijke ordening, slopen, brandveiligheid en

milieu.

Dit document bevat nagenoeg geen inzet van onze Boa's, deze worden namelijk ingezet voor taken op het

gebied van Openbare Orde en Veiligheid, Algemene plaatselijke verordening, Drank- en Horecawet e.d'

Die taken hebben wij al beschreven in hetActieplan lntegrale Veiligheid 2020. Met andere woorden: dit

document geeft geen inzicht in de aanwending van capaciteit die bij de behandeling van de

Programmabegroting 2020 door uw raad beschikbaar is gesteld ten behoeve van uitbreiding van de Boa-

formatie.

Het uitvoeringsprogramma is er op gericht om enerzijds de inwoners, ondernemers en bezoekers en an-

derzijds de vele betrokken ketenpartners inzicht te geven in de uitvoering van de integrale aanpak van ver-

gunningverlening, toezicht en handhaving - binnen het werkveld van het omgevingsrecht - in de ge-

meente Roosendaal.



Bij de uitvoeríng van het programma staat integraal samenwerken voorop. Zo zijn de brandweer en de om-
gevingsdienst betrokken bij (de advisering m.b.t.) vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten om bij te dragen aan een veilige, leefbare,
schone en toegankelijke gemeente (stad, dorpen en buitengebied). Het streven is, dat mensen, bedrijven
en instellingen Roosendaal ervaren als een gemeente waar een goed woon-, werk- en uitgaansklimaat
heerst. Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit zijn daarbij belangrijk. Naleving van
normen staat daarbij centraal, waarbij inwoners en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid dragen om
dit te bewerkstelligen.

ln 2019 heeft de Rekenkamer West-Brabant onderzoek gedaan naar het toezicht- en handhavingsbeleid
van de gemeente Roosendaal, de uitvoering hiervan in de praktijk en de wijze waarop de raad hierop stuurt.
Bij brief van 25 november 2019 heeft de Rekenkamer heeft haar eindrapport toegezonden. De hoofdlijnen
van de aanbevelíngen van de Rekenkamer hebben wij overgenomen (kortheidshalve venrvijzen wij u naar
hoofdstuk 5.3. van het document).

Consequenties
Het 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Jaarverslag 2019 & Uitvoeringsprogramma
2020' bevat geen besluitvorming over budgetten.

Communicatie
Het document 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Jaarverslag 2019 &
Uitvoeringsprogramma 2020'is bij de ketenpartners onder de aandacht gebracht, zodat nadere
uitvoeringsafspraken gemaa kt kunnen worden.
Het document is ook toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, dit in het
kader van haar toezichthoudende taak (interbestuurlijk toezicht).

Vervolg(procedure)
ln het eerste kwartaal van2O2t zal aan uw raad ter kennisname worden voorgelegd het'Vergunningen,
Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Jaarverslag 2O2O & Uitvoeringsprogramma 2O2I'

Bijlagen
L. 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Jaarverslag 2019 & Uitvoeringsprogramma

2020'
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1. Aanleiding  
 

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2020 & 

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2019. Dit document is tevens het 

jaarverslag en programma zoals bedoeld in het Besluit omgevingsrecht. De invulling van het jaarverslag en 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 Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma is opgenomen welke taken, in welke omvang, de gemeente het 

afgelopen jaar heeft uitgevoerd en 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 VTH-beleid, is 

besloten om in De6-verband ook een gezamenlijk format te ontwikkelen voor het VTH-Uitvoeringsprogramma 

en 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. Dit jaarverslag en uitvoeringsprogramma is dan ook gebaseerd op het De6-format, 

waarbij gezegd moet worden dat het proces om tot een gezamenlijk format te komen een dynamische 

ontwikkeling is. Naast de couleur locale per gemeente en de verschillende wijzen waarop de afzonderlijke De6-

gemeenten hun organisatie hebben vorm gegeven, verklaart ook dit dynamisch proces eventuele verschillen in 

de onderlinge jaarverslagen en uitvoeringsprogramma’s. Het komende jaar zal het format, en dus ook het 

daarop geschoeide Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma, nog verder worden geoptimaliseerd. 

 

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 De-6 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. 

 

Relevant om hier al te benoemen zijn belangrijke landelijke ontwikkelingen die het afgelopen jaar een 

bijzonder effect hebben gehad op het  VTH-terrein en ook het komende jaar effect zullen hebben. Het betreft 

hier onder andere de ontwikkelingen rond  de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen,  het 

(voorlopig) niet doorgaan van Asbestdakenverbod 2024, de stikstofproblematiek (PAS) en de problematiek 

rond grondafvoer (PFAS). In hoofdstuk 6 zal hier nader bij stil worden gestaan. Daarnaast is in 2019 door de 

Rekenkamer West-Brabant onderzoek gedaan naar het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente 

Roosendaal, de uitvoering hiervan in de praktijk en de wijze waarop de raad hierop stuurt. In hoofdstuk 5.3 

wordt op de door de Rekenkamer gedane aanbevelingen ingegaan. 

 

 

2. Inleiding 

 

2.1 Leeswijzer  

Na de aanleiding en een inleiding, wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de De-6 samenwerking. In hoofdstuk 4 

wordt e.e.a. 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 

en de aanbevelingen vanuit de Rekenkamer. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de landelijke, regionale 

en lokale ontwikkelingen. Hoofdstuk 7 staat in het teken van de monitoring en registratie. In hoofdstuk 8 wordt 

ingegaan op de doelen zoals deze zijn geformuleerd in het VTH-beleid en in hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan 

op de capaciteit.  
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Hoofdstuk 10 gaat over de inhoudelijke verdeling naar taakvelden en bijbehorende capaciteit. Tot slot treft u in 

hoofdstuk 11 het onderwerp communicatie aan. 

De inhoud en visie met betrekking tot de aanpak van openbare orde en veiligheid, Algemene plaatselijke 

verordening, Drank- en Horecawet e.d. kunt u vinden in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Samen 

bouwen aan onze veiligheid (van district De Markiezaten) en het Actieplan Integrale Veiligheid 2020. 

 

2.2 Looptijd  

Dit jaarverslag  betreft de verantwoording over 2019 en dit uitvoeringsprogramma geldt voor het gehele 

kalenderjaar 2020. 

 

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 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. 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. 

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

is besloten om in De6-verband ook gezamenlijk een format te ontwikkelen voor het uitvoeringsprogramma en 

het jaarverslag, zodat er in regionaal verband een uniform kader ontstaat, waarin de De6-gemeenten elkaar 

versterken. In 2018 is binnen de De6-gemeenten een format ontwikkeld voor het VTH-uitvoeringsprogramma. 

Ook in het VTH-uitvoeringsprogramma heeft iedere gemeente de mogelijkheid om couleur locale op te nemen. 

In 2019 is dat format doorontwikkeld ten behoeve van het VTH-jaarverslag. 

 

 

4. Beleidsplan 
 

Zoals hiervoor 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 grote maatschappelijk belang is het 
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noodzakelijk dat deze regels worden nageleefd. Het is een taak van de overheid om de naleving te bevorderen 

en hierop toe te zien. Ter bescherming en bevordering van de kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde 

leefomgeving beschikt de gemeente over wettelijke instrumenten. 

 

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

hierin voorschriften op te nemen ter bescherming van veiligheid, milieu en/of leefbaarheid. Gemeenten zien 

toe op naleving van deze voorschriften en geldende wet- en regelgeving en hebben de bevoegdheid om zo 

nodig handhavend op te treden. Hiervoor worden strategieën vastgesteld en beschikken gemeenten over 

wettelijke bevoegdheden. Ook wordt voorlichting gegeven over welke regels er zijn, de reden voor de regels en 

het houden van controles. 

 

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

voorkomen kan worden. De omvang van de taak bij vergunningverlening en handhaving in combinatie met de 

schaarse middelen (personele capaciteit en financiën) maakt het noodzakelijk om keuzes te maken. De 

beschikbare capaciteit moet zo verstandig mogelijk worden ingezet. Het college van burgemeester en 

wethouders of de burgemeester moet een belangenafweging maken om al dan niet een vergunning te 

verlenen, toe te zien op de naleving en handhavend op te treden. Op grond van de artikelen 7.2 en 7.3 van het 

Bor moet deze, voor wat betreft de VTH-taken, gemotiveerd worden beschreven. In het VTH-beleid zijn in 

hoofdstuk 6, per gemeente, ook specifieke doelen beschreven. Deze doelen worden 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 18 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 scores 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 21   100% 

Halderberge 21   100% 

Moerdijk 21   100% 

Roosendaal 19 2  95,24% 

Rucphen 21   100% 

Zundert 18 3  92,86% 

 

5.2 IBT rapport Roosendaal 

Uit het IBT-rapport, toegezonden bij brief van 9 september 2019 (bijlage 2), met betrekking tot Roosendaal is te 
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concluderen dat Roosendaal nagenoeg geheel voldoet aan de gestelde normen. Slechts op twee onderdelen 

krijgen wij het predicaat: “voldoet gedeeltelijk”. Dit komt omdat in 2019 één VTH-document, te weten het 

Uitvoeringsprogramma 2019 te laat is vastgesteld (ter informatie: dat document wordt door de provincie 

uitgesplitst naar twee onderdelen, te weten een vergunningen deel en een toezicht/handhaving deel). 

 

5.3 Onderzoek Rekenkamer West-Brabant 

In 2019 heeft de Rekenkamer West-Brabant onderzoek gedaan naar het toezicht- en handhavingsbeleid van de 

gemeente Roosendaal, de uitvoering hiervan in de praktijk en de wijze waarop de raad hierop stuurt. Bij brief 

van 25 november 2019 heeft de Rekenkamer haar eindrapport toegezonden. De volgende conclusies worden 

getrokken: 

Het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Roosendaal is op orde. De gemeente beschikt over de 

vereiste beleidsdocumenten, die voldoen aan de wettelijke eisen en kwaliteitscriteria. Er is echter geen sprake 

van een sluitende Big 8-cyclus, omdat de gemeente de effectiviteit en efficiëntie van beleid niet monitort. 

Hierdoor is de gemeente minder goed in staat om na te gaan in hoeverre beleidsdoelstellingen bijstelling nodig 

hebben. Verder beschikt de gemeente niet over afzonderlijk gedoogbeleid. De doelstellingen die in het 

beleidsplan zijn opgenomen zijn beperkt SMART geformuleerd. Wel zijn specifiek ten aanzien van veiligheid 

concrete, gekwantificeerde en meetbare doelstellingen vastgesteld. De gemeente beschikt over een duidelijke 

prioriteitstelling, die ook leidend is in de praktijk. Hoge prioriteiten krijgen meer aandacht dan lage prioriteiten. 

Het is echter onduidelijk op welke manier de prioriteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid zich 

verhouden tot de in het veiligheidsbeleid opgenomen speerpunten. 

 

De beschikbare capaciteit van de gemeente is voldoende gebleken. Het team VTH is voldoende in staat om de 

gestelde doelstellingen en prioriteiten uit te voeren en de signaleringsstructuur werkt naar behoren. Ook 

verloopt de samenwerking met handhavingspartners adequaat. De vastgestelde toezicht- en 

handhavingsprioriteiten zijn in de praktijk leidend voor de uitvoering. Het toezicht wordt grotendeels 

programmatisch uitgevoerd. De gemeente geeft (waar mogelijk) de voorkeur aan een informele benadering, 

maar treedt doorgaans handhavend op wanneer dit geen resultaat heeft. Dit vormt een indicatie dat toezicht 

en handhaving effectief is. De gemeente heeft echter geen inzicht in de maatschappelijke effecten van de 

uitgevoerde toezichts- en handhavingsacties binnen het fysieke domein. Hier kan een verbeterslag Toezicht en 

handhaving gemeente Roosendaal worden gemaakt. Als het gaat om openbare orde en veiligheid wordt meer 

gedaan aan het meten van maatschappelijke effecten. 

 

De conclusies en bevindingen geven de Rekenkamer aanleiding tot het doen van de volgende aanbevelingen: 

1. Neem als college in het volgende integrale VTH-beleidsplan SMART geformuleerde en op de lokale 

situatie gerichte hoofd- en subdoelstellingen op voor het fysieke domein. Stel als raad deze 

doelstellingen vast. 

2. Monitor als college de effectiviteit en efficiëntie van het toezicht- en handhavingsbeleid op basis 

waarvan het beleid kan worden geëvalueerd. Geef in de jaarverslagen inzage in de mate van 

doelbereiking. 

3. Stel als college afzonderlijk gedoogbeleid op en laat dit vaststellen door de raad. 

4. Neem als college het team VTH actiever mee in de voorbereidingen op de komst van de 

Omgevingswet. 

 

Naar aanleiding van deze aanbevelingen wordt het volgende opgemerkt: 

1. Het college van burgemeester en wethouders is altijd op zoek naar het nog beter (lees SMART-er) 

formuleren van hun doelstellingen. Het is overigens niet aan de gemeenteraad om deze doelstellingen 

vast te stellen; deze bevoegdheid komt het college toe op grond van artikel 7.2 eerste lid van het Bor. 

2. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zien er in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht op toe 

dat lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. Dit college beoordeelt jaarlijks of 

de gemeente beschikt over een actueel beleidsplan VTH, een uitvoeringsprogramma VTH en een 

evaluatieverslag VTH. Daarbij is vastgesteld dat Roosendaal voldoet aan alle (inhoudelijke) door hen 

beoordeelde procescriteria VTH. Naarmate wij er in slagen om – in de lijn van de eerste aanbeveling - 
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onze doelstellingen meer expliciet te formuleren, verwachten wij dat dit de kwaliteit van de 

monitoring en verantwoording ten goede zal komen. 

3. Wij zullen uiterlijk 1 juli 2020 gedoogbeleid vaststellen en aansluitend de gemeenteraad hierover 

informeren. Overigens geldt ook hier dat het formuleren en vaststellen van gedoogbeleid een 

bevoegdheid is van het bevoegd gezag met betrekking tot bestuursrechtelijke handhaving: de 

burgemeester dan wel het college. 

4. De samenstelling van de projectgroep Omgevingswet is recent aangepast. Inmiddels nemen twee 

medewerkers van het voormalig team VTH actief deel aan de implementatie van de Omgevingswet. 

 

 

6. Ontwikkelingen 
 

6.1 Landelijke ontwikkelingen 

In deze paragraaf wordt een aantal landelijke ontwikkelingen beschreven dat relevant is voor de gemeentelijke 

VTH-uitvoering. 

 

Omgevingswet 

In 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd en in 2018 zijn in dat verlengde 4 besluiten 

gepubliceerd. Maar de datum van inwerkingtreding staat nog niet vast. Vooralsnog is de verwachting dat deze 

wet- en regelgeving op 1 januari 2021 in werking zal treden, maar over die datum van inwerkingtreding en 

nadere uitwerkingen van de wet dienen nog besluiten genomen te worden. Daarom is nog veel onzeker. 

Wat betreft de inhoud van deze wet- en regelgeving; 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. De wet betreft het 

beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving en bevat regels over milieu, natuur, bouwen, 

infrastructuur, monumenten en ruimte. 

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. 

 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

In 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen en gepubliceerd. Het Besluit 

kwaliteitsborging voor het bouwen bevindt zich nog in een ontwerpfase. Ook dienen er nog andere nadere 

uitwerkingen van de wet definitief gemaakt te worden. Vooralsnog is de verwachting dat deze wet- en 

regelgeving, evenals de Omgevingswet, op 1 januari 2021 in werking zal treden. Maar veel is dus nog onzeker, 

ook omdat er met de VNG nadere afspraken zijn gemaakt , onder welke voorwaarden het acceptabel is dat 

deze wet wordt ingevoerd. Daaraan zal eerst moeten worden voldaan. 

Wat betreft de inhoud van deze wet- en regelgeving, is de kern: 

1. De bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit 2012 en het bouwtoezicht verschuiven van gemeenten 

naar private partijen. 

2. 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. 

3. De gemeente controleert slechts of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor 

kwaliteitsbewaking. 

4. De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door 

gemeenten vervalt hiermee. 

5. Kleine bouwwerken en verbouwingen zijn vrij van toets Bouwbesluit 2012. 
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Een van de afspraken met de VNG betreft het zogezegd proefdraaien met vergunningaanvragen en toezicht 

onder het nieuwe stelsel. De vraag is echter in hoeverre dit samen kan gaan met de huidige Wabo-regelgeving. 

Indien aan dit soort proefprojecten/pilots wordt meegedaan heeft dit gevolgen voor de personele capaciteit. 

 

Asbestdakenverbod 2024 

Begin 2019 zag het er naar uit dat het Asbestdakenverbod 2024 zou worden ingevoerd en is daarop 

geanticipeerd. Echter heeft de Eerste Kamer dit verbod verworpen, zodat het niet tot wetgeving is verheven. 

De laatste signalen zijn dat, om toch tot verwijdering van asbestdaken te komen, er gekeken wordt om 

hiervoor een fonds in te stellen. 

 

Stikstofproblematiek (PAS) en problematiek grondafvoer (PFAS) 

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is komen vast te staan dat het landelijke Programma 

Aanpak Stikstof (PAS) strijdig is met Europese regelgeving. Daardoor kan het PAS geen juridische grondslag 

meer bieden voor vergunningverlening en heeft dit grote gevolgen voor  met name de vergunningverlening 

voor de agrarische sector en de bouwsector. PFAS is een afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen. Op veel 

(bouw)locaties zitten deze in de grond. Onlangs zijn er nieuwe, strengere,  regels in werking getreden die 

verband houden met afvoer van grond waarin PFAS-stoffen in aanwezig zijn. Bij grondafgravingen (o.a. in 

verband met bouwactiviteiten) dient aan deze regels te worden voldaan, maar dit levert in de praktijk vaak 

problemen op. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

 

7. Monitoring en registratie  
 

Besluit omgevingsrecht 

Hoofdstuk 7 van het Bor stelt regels met betrekking tot de uitvoering en handhaving. Daarin is onder andere 

geregeld dat gemeenten dienen te beschikken over een VTH-beleid en dat er jaarlijks een VTH-

uitvoeringsprogramma en VTH-jaarverslag worden gemaakt, waarover verantwoording dient te worden 

afgelegd aan zowel de gemeenteraad als de provincie. In artikelen 7.6 van het Bor  wordt nader ingegaan op de 

monitoring en registratie van de uitvoering en de handhaving. 

 

De monitoring en registratie gebeurt binnen elke De6-gemeente op een eigen manier, afhankelijk van de ICT-

pakketkeuzes die per gemeente verschillend zijn. Binnen Roosendaal wordt gewerkt met het ICT-pakket SBA, 

dat voor de registratie en monitoring van belang is. Binnen dit systeem worden dus de benodigde gegevens 

geregistreerd.  

Elke De6-gemeente kan vervolgens op eigen, lokale wijze invulling geven aan de monitoring, echter rekening 

houdende met hetgeen in paragraaf 2.2 van het VTH-beleid in de beleidscyclus (Big 8) hierover is geschreven. 

 

Binnen Roosendaal wordt per kwartaal de voortgang van zowel het VTH-beleid als het VTH-

uitvoeringsprogramma van het lopende jaar gemonitord. Aan de hand van de resultaten kunnen daarna zo 

nodig relevante acties worden ondernomen, om zowel de kwalitatief als kwantitatief gestelde doelen uit zowel 

het beleid als het lopende uitvoeringsprogramma te behalen.  De resultaten van de monitoring bieden dan 

weer de grondslag voor eventueel aanpassen van de beleidsdoelen of de prioritering. Tot nog toe heeft de 

monitoring nog niet geleid tot aanpassing van het VTH-beleid dat op 30 januari 2018 is vastgesteld. 

 

Verordening kwaliteit 

Daarnaast stelt de Wijzigingswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, enz. (verbetering 

vergunningverlening, toezicht en handhaving) de verplichting dat gemeenten een Verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving dienen te hebben, waarin wordt vastgelegd hoe de kwaliteit van 

de uitvoering en handhaving wordt geborgd. De hierop gebaseerde ‘Verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht’ is op 2 november 2017 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Vanuit de De6 is er een werkgroep “Verordening kwaliteit” opgestart. In deze werkgroep wordt 

een eenduidige monitor ontwikkeld waarmee de kwaliteit getoetst kan worden. 

In die verordening is bepaald dat de basistaken die worden uitgevoerd door omgevingsdiensten (in ons geval 

de OMWB) vanzelfsprekend aan de landelijk geldende kwaliteitscriteria dienen te voldoen. Momenteel gelden 

daarvoor sinds 1 juli 2019 de landelijke Kwaliteitscriteria versie 2.2. Ook voor de verzoektaken gelden die 

landelijke kwaliteitscriteria. Met deze taken wordt bedoeld de niet-basistaken die onze gemeente toch laat 

uitvoeren door de OMWB. Voor de overige niet-basistaken, genaamd de thuistaken, bepaalt de Verordening 

kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving dat daarvoor eigen kwaliteitsvoorwaarden worden 

ontwikkeld. In een bijlage bij deze Verordening is opgesomd welke onderdelen het betreft. Het gaat hier over: 
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1.  Dienstverlening; 

2. Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten; 

3. Financiën; 

4. Waardering 

 

Momenteel wordt in de De6-werkgroep de laatste hand gelegd aan verdere uitwerking van deze onderdelen. 

Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan het uitwerken van een enquête, die zowel de klant, de ketenpartners 

als de eigen medewerkers betreft, om deze weer input te laten zijn voor verdere kwaliteitsverbetering. 

 

 

8. Gestelde doelen  
 

Zoals hiervoor gesteld is op 30 januari 2018 het VTH-beleid vastgesteld. In dit beleid zijn doelen gesteld. Hierna 

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

 

• Implementatie van de Omgevingswet. 

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

op een goede en overwogen manier te implementeren. 

Stand van zaken: loopt volgens planning. 

 

• Adequate informatie-uitwisseling op dossierniveau. 

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

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

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

Stand van zaken: Met de politie-eenheid Zeeland – West-Brabant is een convenant gesloten gericht op 

de uitwisseling van informatie in de aanpak van drugscriminaliteit. Waaronder ook 

begrepen situaties die door middel van de Wabo aangepakt kunnen worden. 

 

• Bestrijding van de ondermijnende criminaliteit. 

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

gezamenlijk toezicht op zogenaamde vrijplaatsen en daarnaast het uitvoeren van 

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

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

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

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

Stand van zaken: Er zijn en er worden diverse integrale controles voorbereid en uitgevoerd. 

 

• Behoud van aanwezige cultuurhistorisch waardevolle en of archeologische waarden. 

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

Stand van zaken: De 0-meting is uitgevoerd (zie Raadsmededeling: 56-2019 Erfgoedwet en 

instandhoudingsverplichting monumenten d.d. 17 september 2019). 

 

• Correcte sanering van asbesthoudende dakbedekking. 

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

2024 asbesthoudende dakbedekking te verwijderen. 

Stand van zaken: Geen bijzonderheden te melden. Zie ook paragraaf 6.1. 

 

• Actuele bestemmingsplannen 

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

niet wenselijk is dat een bepaalde bestemming wordt aangepast. 

Stand van zaken: Voortdurend aandachtspunt. 
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• Medewerkers zijn voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen en wetswijzigingen. 

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

van kennis met betrekking tot ontwikkelingen en wetswijzigingen. 

Stand van zaken: Voortdurend aandachtspunt. 

 

 

• Bestaande bebouwing voldoet aan alle van toepassing zijn de wet- en regelgeving. 

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

relatie tot de privatisering van bouwtoezicht, gereed 2019. 

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

 

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

wonen.  

Actie: Informatie verstrekken bij vergunningverlening, start 2019. 

Stand van zaken: Dit geschiedt niet door middel van voorlichting bij vergunningverlening, echter door 

middel van het verstrekken van subsidie. 

 

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

Actie: Uitvoering geven aan het Actieplan Roosendaal Futureproof. 

Stand van zaken: Moet nog worden opgepakt. 

 

• Implementatie van het basistakenpakket van de VRMWB. 

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

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

uitvoeringsprogramma. 

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

over het uitvoeringsprogramma 2020. 

 

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

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

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

terugtredende zorgverleners op het gebied van brandveilige zorg onvoldoende worden 

opgepakt, zal de gemeente het toezicht intensiveren. 

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

het toezicht moet worden geïntensiveerd. 

 

• Actueel houden inrichtingenbestand. 

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

opdragen het inrichtingenbestand adequaat te beheren. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2020. 

 

• Informatie gestuurd toezicht. 

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

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

vormen voor het controleprogramma. 

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

 

• EED 

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

steekproefsgewijs afhandelen van EED-rapportages en verzoeken. 

Stand van zaken: Is, voor zover nog relevant, opgenomen in het werkprogramma 2020. 
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• Ondersteuning transitie naar zorgvuldige veehouderijen. 

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

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

Brabant en/of andere toezichthoudende instanties te worden uitgevoerd. 

In 2022 is 100% van de veehouderijen gecontroleerd. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2018, 2019 en 2020 van de OMWB. 

 

• Lozingssituatie horeca en voedingsmiddelenindustrie voldoet in 2019 in 90% van de gecontroleerde 

locaties. 

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

horecacontroles. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2018, 2019 en 2020 van de OMWB. 

 

• Uitvoeren van opleveringscontroles. 

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

van de OMWB. 

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

opleveringscontrole te worden uitgevoerd. 

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

te worden uitgevoerd. 

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2019 en 2020 van de OMWB. 

 

• Transport-, op- en overslagbedrijven. 

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

overslagbedrijven opgenomen. De controles dienen onaangekondigd te worden uitgevoerd 

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

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

Stand van zaken: Is opgenomen in het werkprogramma 2019 en 2020 van de OMWB. 

 

• Zicht op natte koeltorens. 

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

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

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

Stand van zaken: Is opgepakt door de OMWB. 

 

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

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

tussen gemeente, provincie, OMWB en VRMWB. 

Stand van zaken: Afspraken dienen nog gemaakt te worden. 

 

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

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

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

vestigen die niet gewenst zijn. 

Stand van zaken: Punt van voortdurende aandacht. 
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9. Capaciteit 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle taken met daarbij de urenraming 2020. 

Het was voor 2019 de eerste maal dat we op deze wijze de mogelijke werkvoorraad in beeld hebben gebracht 

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 en/of (tijdelijke) 

uitbreiding van de bestaande capaciteit. 

 

 

9.1. Samenvatting capaciteit 

Tabel 9.1 is een samenvatting van alle capaciteitsberekeningen van alle taken in het integraal VTH-

uitvoeringsprogramma. In hoofdstuk 10 zijn de onderbouwingen en bijzonderheden beschreven en 

weergegeven. 

 

Urenraming 2020

Wabo totaal 22.459

10.1 Bouwen totaal 16.411

10.1 Bouwen (doelen en coördinatie) 412

10.1.1 Vergunning 8.234

10.1.2 Toezicht 6.593

10.1.3 Handhaving 1.172

10.2 Slopen totaal 398

10.2 Slopen (doelen en coördinatie) 196

10.2.1 Vergunning 9

10.2.2 Toezicht 85

10.2.3 Handhaving 108

10.3 RO totaal 1.481

10.3.1 Vergunning 910

10.3.2 Toezicht 186

10.3.3 Handhaving 385

10.4 Brandveiligheid totaal 997

10.4 Brandveiligheid (doelen en coördinatie) 126

10.4.1 Vergunning 108

10.4.2 Toezicht 161

10.4.3 Handhaving 602

10.5. Milieu totaal 503

10.5.1 Coördinatie 91

10.5.2 Vergunning 356

10.5.3 Flora- en Faunawet 8

10.5.4 Vormvrije MER-beoordeling 48

10.6 Projecten totaal 1.993

10.6.1 Huisvesting Arbeidsmigranten 1.180

10.6.2 Integrale acties 120

10.6.3 Leegstandswet 45

10.6.4 Project Langdonk 648

10.7 Klachten en calamiteiten 675

10.7 Klachten/Meldingen/Calamiteiten 675

Tabel 9.1: Capaciteitsberekening

 
 



15 

 

9.2. 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 toezichthoudende en 

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

Fysieke Omgeving, de groep Handhaving en de groep Veiligheid; Strategie & Ondersteuning. 

 

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wabo gerelateerd) is de volgende capaciteit beschikbaar: 

• Regisseur Wabo     5,47 fte 

• Project assistent     0,39 fte 

• Juridisch medewerker   0,27 fte 

• Medewerker bestemmingsplantoetsing 0,70 fte 

• Constructeur    0,80 fte 

• Secretaris Commissie ruimtelijke kwaliteit 1,00 fte 

• Medewerker monumenten   1,45 fte 

• Administratief medewerker   0,63 fte 

• Senior adviseur veiligheid   0,24 fte 

• Handhavingsregisseur   0,22 fte 

• Handhavingsjurist   2,18 fte 

• Toezichthouder (m.n. bouwtoezicht) 2,86 fte 

• Toezichthouder (m.n. kamerverhuur e.d.) 0,54 fte 

• Administratief medewerker  0,94 fte 

 

9.3. Uitbesteden 

Specifieke uitvoeringstaken worden door de zogenaamde verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) 

uitgevoerd. Die taken worden dus “uitbesteed”. De reden hiervan kan zijn dat dat verplicht gebeurt, maar het 

kan ook een eigen keuze betreffen. Deze uitbesteding c.q. deelname aan een gemeenschappelijke regeling kost 

natuurlijk geld. De hieraan verbonden uitgaven zijn opgenomen in de begroting. 

 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

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

advisering over en uitvoering van taken zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving. De inzet van de 

OMWB is geregeld in een Dienstverleningsovereenkomst en een werkprogramma. Ten behoeve van het 

werkprogramma 2020 is een budget van € 1.175.337 beschikbaar. 

 

Brandweer Midden- en West-Brabant 

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

West-Brabant (BMWB). Het gaat dan om advisering bij vergunningverlening en handhaving en het uitvoeren 

van 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: € 4.705.941. 

 

 

10. VTH Wabo 
 

10.1. 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’. 

 

Specifieke doelen 

• Implementatie van de Omgevingswet. 

• Voorkomen misbruik vergunningen (toepassen van de bevoegdheden uit de Wet Bibob in relatie tot het 

gemeentelijk beleid dienaangaande). 
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• Medewerkers zijn voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen en wetswijzigingen. 

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

wonen (d.m.v. het beschikbaar stellen van een subsidie). 

• 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 coördinatietaken die buiten de VTH-procedure vallen. Bijvoorbeeld het Regieteam De6 en het 

opstellen van 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. 

 

Urenraming 

2020

Bouwen 16.411 

Specifieke doelen / Coördinatie 412 

10.1.1. Vergunning 8.234 

10.1.2. Toezicht 6.593 

10.1.3. Handhav ing 1.172 

Tabel 10.1: Activiteit bouwen

 
 

10.1.1. Vergunningen bouwen 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld vergunning beschreven. In tabel 10.1.1. Vergunningen 

bouwen is aangegeven wat de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en de 

daarvoor benodigde tijd is voor het behandelen van taken onder het taakveld vergunningen. 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 behandeling stellen) op aanvragen om vergunning; 

• Het behandelen van meldingen; 

• Het beslissen (verlenen, weigeren, buiten behandeling stellen) 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. 

 

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. 

 

Groep Fysieke Omgeving of groep Veiligheid; Strategie & Ondersteuning zullen bij constatering van een 

overtreding, bouwen zonder of in afwijking van een verleende omgevingsvergunning, een legalisatieonderzoek 
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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 wil 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 monumenten en voor het houden van toezicht. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit 

onafhankelijke externe deskundigen met een ambtelijk secretaris en ambtelijk adviseur. 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 en de provincie Noord-Brabant over een vergunningaanvraag adviseren. 
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Aantal 

verwacht 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

V W Bb I 8234

Vooroverleg 588

Vergunningen 304 9 19 11 291 6779

Bouwkosten minder dan € 50.000 187 8 17 10 198 18 3564

Bouwkosten € 50.000 of meer - minder dan € 200.000 61 1 1 0 51 25 1275

Bouwkosten € 200.000 of meer - minder dan € 1.000.000 42 0 0 1 32 32 1024

Bouwkosten € 1.000.000 of meer - minder dan € 10.000.000 11 0 1 0 7 79,5 557

Bouwkosten € 10.000.000 3 0 0 0 3 119,75 359

Monumenten 10 2 3 0 42 790

Kleine veranderingen 2 4,75 10

Middelgrote veranderingen 31 15 465

Grote veranderingen 9 35 315

gemeentelijk monument 8 1 3 0

rijks monument 2 1 0 0

Vergunningvrij bouwen 39 2 78

Aantal besluiten 2019

16

Tabel 10.1.1: Vergunningen bouwen

Noot: V = Verleend, W = Geweigerd, Bb = Buiten behandeling gesteld, I = Ingetrokken 

 

10.1.2. Toezicht bouwen 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld toezicht beschreven. In tabel 10.1.2. Toezicht bouwen is 

aangegeven wat de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en de daarvoor 

benodigde 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 

vastgestelde toezichtslast wordt gecontroleerd. Afhankelijk van de bouwcategorie 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 

aan gekoppeld moeten worden, dan wordt deze ingeschaald in een hogere categorie. Op systematische wijze 

wordt tijdens de bouw gecontroleerd op de naleving van wettelijke voorschriften, de 

bevindingen/constateringen worden vastgelegd in een controleverslag en toegevoegd aan het dossier. 

(Brand)veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid (beperken fossiele energiebronnen en uitstoot CO2 en 

NOX) hebben daarbij in genoemde volgorde de prioriteit. 

 

Monumenten 

Met de instandhoudingsplicht die in de Erfgoedwet is geïntroduceerd, wordt toezicht op behoud van 

monumentale kwaliteiten nog belangrijker. Met de instandhoudingsplicht kan de gemeente een eigenaar 

aanspreken die zijn monument niet (goed) onderhoudt. 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 zijn in 2019 een negental monumenten, welke in een slechte staat verkeerden en/of gevaar voor 

de omgeving opleverden, bezocht. In gesprekken met de eigenaren is gebleken dat een gebrek aan financiële 

middelen in nagenoeg alle gevallen oorzaak was van de geconstateerde “slechte staat van onderhoud”. Deze 

aanpak wordt in 2020 voortgezet, waarbij in belangrijke mate aandacht zal zijn voor de financiële situatie van 

de eigenaren. Dit kan inhouden, dat er meer controlebezoeken (en/of advisering) nodig is om tot de gewenste 

instandhouding te komen. 
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Aantal 

dossiers 2019

Aantal 

gecontroleerde 

dossiers 2019

Aantal 

verwachte 

dossiers 2020

Aantal te 

controleren 

dossiers 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

6.593

Toezicht bouwen 611 486 650 302 6.143

- Bedrijven cat. 1 98 78 105 11 5,00 55

- Bedrijven cat. 2 89 71 95 47 7,50 353

- Bedrijven cat. 3 70 56 75 56 20,00 1.120

- Bedrijven cat. 4 5 5 5 5 65,00 325

- Publiek cat. 1 37 29 40 4 5,00 20

- Publiek cat. 2 38 29 40 30 10,00 300

- Publiek cat. 3 56 47 60 60 30,00 1.800

- Wonen cat. 1 70 56 75 7 5,00 35

- Wonen cat. 2 69 52 70 18 7,50 135

- Wonen cat. 3 75 60 80 60 30,00 1.800

- Overige, zoals bruggen, viaducten 

en tunnels
4 3 5 4 50,00 200

Toezicht monumenten 47 46 50 37,50 12,00 450

Toezicht vergunningsvrij bouwen 0 0 0 0,00 3,00 0

Tabel 10.1.2: Toezicht bouwen

 

10.1.3. Handhaving bouwen 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld handhaving beschreven. In tabel 10.1.3. Handhaving 

bouwen is aangegeven wat de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en de 

daarvoor benodigde 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. Ook hier is het aangaan van het gesprek een belangrijk 

middel om te komen tot een oplossing met vooral begrip. Tegen de beslissing van de gemeente op een 

handhavingsverzoek staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open. 

 

Aantal 

dossiers 2019

Aantal 

verwachte 

dossiers 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

Handhaving bouwen 1172

Repressieve zaken (jur.) 95 58 15 870

Repressieve zaken (toez.) 86 48 6,3 302

Tabel 10.1.3 Handhaving bouwen
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10.2. Slopen 

Vanaf 1 april 2012 is selectief slopen en asbest verwijderen niet meer vergunningplichtig maar meldingplichtig. 

Selectief slopen houdt in dat al tijdens het slopen de verschillende puinstromen van elkaar worden gescheiden. 

In 2 gevallen is een sloopmelding nodig: 

• als bij het slopen asbest wordt verwijderd; 

• als de hoeveelheid sloopafval groter is dan 10 m3. 

In 3 gevallen is een omgevingsvergunning voor slopen nodig: 

• het bouwwerk is een monument; 

• het bouwwerk ligt in een beschermd stads- of dorpsgezicht; 

• in het bestemmingsplan staat dat een omgevingsvergunning nodig is. 

Het kan dus ook zijn dat je bij de werkzaamheden én een vergunning nodig hebt én een melding moet doen. 

 

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 2012. 

 

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

(hierna: OMWB) aangepast. Dit heeft tot gevolg dat het afdoen van sloopmeldingen en het toezicht op 

bedrijfsmatige verwijdering van asbest vanaf 2018 ondergebracht is bij de OMWB. 

 

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 10.2: Slopen 

    

Urenraming 

2020 

  Slopen 398 

10.2. Coördinatie 196 

10.2.1. Vergunning 9 

10.2.2. Toezicht 85 

10.2.3. Handhaving 108 

 

10.2.1. Vergunningen slopen 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld vergunningen beschreven. In tabel 10.2.1. Vergunningen 

slopen is aangegeven wat de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en benodigde 

tijd is voor het behandelen van taken onder het taakveld vergunning 

 

Aantal 

besluiten 2019

Aantal 

verwacht 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

Vergunningen slopen

Vergunning 1 3 3 9

Tabel 10.2.1: Vergunningen slopen

 
 

10.2.2. Toezicht slopen 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld toezicht beschreven. In tabel 10.2.2. Toezicht slopen is 

aangegeven wat de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en benodigde tijd is voor 

het behandelen van taken onder het taakveld toezicht. 

 

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. 
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Aantal 

gecontroleerde 

dossier 2019

Aantal 

verwachte 

dossiers 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

Toezicht slopen 85

Vergunning 2 7,5 15

Melding 4 5 20

Repressieve zaken 3 8 6,25 50

Tabel 10.2.2: Toezicht slopen

27

 
 

10.2.3. Handhaving slopen 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld handhaving benoemd. In tabel 10.2.3. Handhaving 

slopen is aangegeven wat de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en de 

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

Voor een omschrijving van de taak ”repressieve handhaving” verwijzen wij u naar paragraaf 10.1.3. 

 

Aantal 

dossiers 2019

Aantal 

verwachte 

dossiers 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

Handhaving slopen 108

Repressieve zaken (jur.) 5 8 13,5 108

Tabel 10.2.3: Handhaving slopen

 
 

10.3. 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); 

• 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/vergunning' worden verleend, maar dit moet niet. De gemeente 

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

 

Urenraming 

2020

RO 1.481

10.3.1. Vergunning 910

10.3.2. Toezicht 186

10.3.3. Handhav ing 385

Tabel 10.3: RO
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10.3.1. Vergunningen RO 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld vergunning benoemd. In tabel 10.3.1. Vergunningen RO 

is aangegeven wat de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en de benodigde tijd is 

voor het behandelen van taken onder het taakveld vergunning. 

 

Aantal 

verwacht 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

V W Bb I

Vergunningen RO 910

Vergunning strijdig gebruik 34 18 3 4 104 8,6 894

Vergunning aanleggen 6 0 0 4 4 4 16

Tabel 10.3.1: Vergunningen RO

Aantal besluiten 2019

 
 

10.3.2. Toezicht RO 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld toezicht benoemd. In tabel 10.3.2. Toezicht RO is 

aangegeven wat de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en de benodigde tijd is 

voor het behandelen van taken onder het taakveld toezicht. Het betreft het toezicht op verleende 

vergunningen volgens de Wet ruimtelijke ordening en het gebruik op basis van het bestemmingsplan (o.a. 

strijdig gebruik). 

 

Aantal 

gecontroleerde 

dossier 2019

Aantal 

verwachte 

dossiers 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

Toezicht RO 56 27 186

Vergunning strijdig gebruik 0 0 6,25 0

Vergunning aanleggen 0 0 6,25 0

Repressieve zaken 56 27 6,90 186

Tabel 10.3.2: Toezicht RO

 
 

10.3.3. Handhaving RO 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld handhaving benoemd. In tabel 10.3.3. Handhaving RO is 

aangegeven wat de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en benodigde tijd is voor 

het behandelen van taken onder het taakveld handhaving. 

Voor een omschrijving van de taak ”repressieve handhaving” en “verzoek tot handhaving” verwijzen wij u naar 

paragraaf 10.1.3. 

 

Aantal 

dossiers 2019

Aantal 

verwachte 

dossiers 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

Handhaving RO 385

Repressieve zaken (jur.) 25 14,10 352,50

Verzoek tot handhav ing (jur.) 2 16,10 32,20

Tabel 10.3.3: Handhaving RO

92

 
 

10.4. Brandveiligheid  

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

handhaving op het brandveilig bouwen en gebruiken 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 
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2. BRZO+ (de inrichtingen die binnen en net onder de classificatie BRZO vallen)  

3. Brandveilig Leven/toolbox 

4. Nachtrecreatie (kampeerterreinen) 

 

Coördinatie 

Dit betreft de coördinatietaken 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 het Actieplan Integrale Veiligheid 2020. 

 

Urenraming 

2020

Brandveiligheid 997

10.4. Coördinatie 126

10.4.1. Vergunning 108

10.4.2. Toezicht 161

10.4.3. Handhav ing 602

Tabel 10.4: Brandveiligheid

 
 

10.4.1. Vergunning brandveilig gebruik 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld vergunning voor brandveilig gebruik en de 

gebruiksmelding beschreven. In tabel 10.4.1. Vergunning brandveilig gebruik is aangegeven, de in 2019 

gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen en de benodigde tijd voor het behandelen van taken 

onder het taakveld vergunning. 

 

Of een vergunning voor brandveilig gebruik nodig is, staat in het Besluit omgevingsrecht, onderdeel van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo regelt voor een groot aantal vergunningen, zoals 

bouwen, gebruik en afwijken van het bestemmingsplan, wanneer ze nodig zijn en op welke wijze een 

omgevingsvergunning verkregen kan worden. Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig 

wanneer in een gebouw of ander bouwwerk: 

• bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft. 

Bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of 

gevangenis; 

• dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een 

basisschool of kinderdagverblijf ; of 

• dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, 

bijvoorbeeld door dagopvang. 

Of een gebruiksmelding moet worden gedaan is vastgelegd in paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012. Een 

gebruiksmelding is van toepassing wanneer: 

• in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (let op: geldt niet voor 

woningen en woongebouwen); of 

• een woning kamergewijs wordt verhuurd; of 

• door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het 

Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. 

Met ‘kamergewijs verhuren’ wordt bedoeld het gebruiken van een woning door vijf of meer afzonderlijke 

bewoners. Dit kan een woongroep, gezinsvervangend tehuis, een studentenhuis of de woning van een hospita 

met maximaal vier inwonende studenten zijn. Pas als een woning kamergewijs in vijf of meer delen wordt 

verhuurd, moet een gebruiksmelding worden gedaan. Met ‘een gelijkwaardige oplossing’ worden situaties 

bedoeld waarin niet letterlijk aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 uit het Bouwbesluit 2012 

wordt voldaan maar een andere oplossing wordt toegepast. Zo’n andere oplossing kan worden toegestaan als 

die tenminste dezelfde mate van brandveiligheid biedt. Bij de gebruiksmelding moet informatie worden 

aangeleverd waarmee de gemeente de gekozen oplossing kan beoordelen. 
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Aantal 

verwacht 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

V W Bb I

Vergunning/melding brandveiligheid 108

Vergunning 7 0 0 1 3 3 9

Gebruiksmelding 35 2 0 1 33 3 99

Tabel 10.4.1: Vergunning brandveilig gebruik

Aantal besluiten 2019

 
 

10.4.2. Toezicht brandveiligheid 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld toezicht brandveiligheid beschreven. In tabel 10.4.2. 

Toezicht brandveiligheid is aangegeven, de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde aantallen 

en de benodigde tijd 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. 

 

Aantal 

gecontroleerde 

dossier 2019

Aantal 

verwachte 

dossiers 2020

Kental (uren) Urenraming 

2020

Toezicht brandveiligheid 161

Gebruik (brandveiligheid) 32 70 2,3 161

Tabel 10.4.2: Toezicht brandveiligheid

 
 

10.4.3. Handhaving brandveiligheid 

In dit onderdeel worden de taken binnen het taakveld handhaving brandveiligheid beschreven. In tabel 10.4.3. 

Handhaving brandveiligheid is aangegeven, de in 2019 gerealiseerde aantallen, de voor 2020 geraamde 

aantallen en de benodigde tijd is voor het behandelen van taken onder het taakveld handhaving. 

Voor een omschrijving van de taak “repressieve handhaving” en “verzoek tot handhaving” verwijzen wij u naar 

paragraaf 10.1.3. 
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Tabel 10.4.3: Handhaving brandveiligheid 

  

Aantal 
dossiers 2019 

Aantal 
verwachte 

dossiers 2020 

Kental (uren) Urenraming 
2020 

Handhaving brandveiligheid   97   602 

Repressieve zaken 
36 

85 6,80 578 

Repressieve zaken (horeca) 12 2,00 24 

 

10.5. Milieu 

De OMWB voert op grond van het Bor voor 25 gemeenten en de provincie Noord-Brabant de wettelijke 

basistaken uit. Naast het uitvoeren van de 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). Het werkprogramma 2020 is als bijlage 3 bijgevoegd. In het werkprogramma zijn de 

door de OMWB te leveren prestaties vastgelegd. 

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 2020 zijn de volgende thema’s/branches 

geselecteerd: 

• LPG-tankstations 

• Afvalbeheerinrichtingen 

• Glastuinbouw 

• Afvalwater 

Op dit moment is het voor ons alleen inzichtelijk wat het GUK voor 2020 inhoudelijk en financieel betekent. 

Hierop hebben wij ons besluit gebaseerd om het GUK (vooralsnog) alleen voor 2020 te volgen. 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. 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. 

 

Urenraming 

2020

Milieu 503

10.5.1. Coördinatie 91

10.5.2. Vergunning 356

10.5.3. Flora- en Faunawet 8

10.5.4. Vormvrije MER-beoordeling 48

Tabel 10.5: Milieu

 
 

10.6. 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, maar die in projectvorm 
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worden uitgevoerd. Projecten worden regelmatig uitgevoerd met overige partners. In tabel 10.6. Projecten is 

aangegeven wat de geraamde tijd is voor de uitvoering van de projecten. 

 

Urenraming 2020

Projecten 1.345

10.6.1. Huisvesting Arbeidsmigranten 1.180

10.6.2. Integrale acties 120

10.6.3. Leegstandswet 45

10.6.4 Project Langdonk 648

Tabel 10.6: Projecten

 
 

10.6.1. Huisvesting arbeidsmigranten 

Punt van aandacht vormt de verhuur van kamers en het gebruik van panden 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 2020 is opgenomen dat bij 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. Binnen dit thema wordt situationeel samengewerkt met: Politie, Brandweer, Inspectie SZW, UWV 

en Belastingdienst. 

 

In 2019 zijn in totaal 146 dossiers behandeld. Bij 116 dossiers zijn controles ter plaatse uitgevoerd. 

 

10.6.2. 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 

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. Binnen dit thema wordt situationeel 

samengewerkt met de volgende ketenpartners: Politie; Brandweer; Belastingdienst; Taskforce/RIEC; Inspectie 

SZW; OMWB; NVWA; ILT. 

 

Hierna een opsomming van de integrale acties die in 2019 hebben plaatsgevonden: 

• Integrale controle bij een aantal panden in het kader van het project Piggyback. Er zijn bedrijven 

gecontroleerd uit de fruitbranche die mogelijk betrokken zijn bij het smokkelen van cocaïne. Aanwezig 

waren de belastingdienst, douane, politie en de gemeente. 

• Integrale controle op een perceel aan de Gastelseweg in Roosendaal. Betreft een interventie in het 

kader van een RIEC-casus. Aanwezig waren de gemeente, de politie en de belastingdienst. 

• Integrale controle op industrieterrein Borchwerf. Hierbij is een aantal leegstaande panden en 

verdachte panden gecontroleerd in verband met het vermoeden van de aanwezigheid van een 

drugslab op dit industrieterrein. Aanwezig waren de gemeente en de politie. 
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• Integrale controle van een aantal panden aan de Leemstraat en Venneveld dit in verband met 

vermoedens van ondermijnende activiteiten. Aanwezig waren de politie, belastingdienst, bond van 

verzekeraars, douane en de gemeente. 

• Integrale controle van panden waar meldingen waren over een vermoeden van kweek van hennep. 

Aanwezig waren de gemeente en Enexis met de politie op de achtergrond. 

 

10.6.3. 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 8 aanvragen om een 

vergunning verwacht. 

 

In 2019 zijn drie vergunningen verleend. 

 

10.6.4. Project Langdonk 

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

van toezicht op de naleving van wet- en -regelgeving en verleende vergunningen is het van belang dat actief 

illegale activiteiten of situaties worden opgespoord. Deze aanpak hebben we beschreven in onze 

raadsmededeling 40-2019 Drugsmonitor 2018 (d.d. 25 juni 2019): 

 
 

10.7. Klachten en calamiteiten 

Voor het reserveren van uren voor klachten en calamiteiten wordt uitgegaan van het in behandeling nemen 

van 220 klachten/meldingen/calamiteiten gerelateerd aan de activiteiten bouwen, slopen, RO, brandveilig 

gebruik en/of de genoemde projecten. 

 

Urenraming 2020

Klachten 675

10.7 Klachten/Meldingen/Calamiteiten 675

Tabel 10.7: Klachten en calamiteiten

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

schriftelijk is binnengekomen bij de gemeente Roosendaal. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bestaande bouw 86 67 60 54 87 51

Bouwen 25 18 9 16 41 25

Kamerverhuur / (Huisvesting) arbeidsmigranten 12 19 17 136 59 48

Milieuactiv iteiten 63 21 22 25 44 57

Slopen 5 6 7 1 3 1

Totaal 191 131 115 232 234 182

Onderwerp
Aantal meldingen

Tabel 10.7.a: Ingekomen meldingen
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11. Communicatie 
 

Inleiding 

Communicatie is een breed begrip dat verschillende varianten kent. Mondeling en telefonisch enerzijds en 

schriftelijk anderzijds. Zo is schriftelijke communicatie weer onder te verdelen in communicatie op papier 

(bijvoorbeeld en brief of een flyer) of digitaal (bijvoorbeeld e-mail, internet, webformulieren etc.). De De6-

gemeenten willen communicatie zo organiseren, dat het zo dienend mogelijk is ten aanzien van de 

doelstellingen uit het VTH-beleid, het VTH-uitvoeringsprogramma en het VTH-jaarverslag. Dit alles om het te 

bereiken resultaat te bevorderen, zoals bijvoorbeeld het versterken van 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. 

 

Met communicatie beogen we dus een preventieve werking; bevordering van 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. 

 

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 

Bij handhaving moet er 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. 

 

Jurisprudentie 

Een laatste aspect dat we onszelf moeten realiseren is dat er het afgelopen jaar een wijziging heeft 

plaatsgevonden met betrekking tot (gestelde) toezeggingen namens de overheid. Tot de uitspraak van de 
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Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 gold dat toezeggingen van ambtenaren 

geen rechtsgevolg kenden, maar deze uitspraak heeft daar verandering in aangebracht. Dit vergt extra 

voorzichtigheid en nauwkeurigheid in de communicatie. 

 

 

12. Bijlagen 

 

Bijlage 1 Prioriteitenoverzicht 

Bijlage 2 Beoordeling BT 

Bijlage 3 OMWB Werkprogramma 2020 (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 

79 Milieu B2 (melding basistaken) industrieel (metaal/elektro) 82,16 
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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 

119 Bouwen publiek cat.1 eenvoudige kleine verbouwingen en bouwwerken 55,12 

120 APV en Bijzondere wetten Collecteren 55,08 
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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: Beoordeling IBT 
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Bijlage 3: OMWB Werkprogramma 2020 (gecomprimeerd) 

 

Werkprogramma 2020 Prestaties Rapportages 2020 

Vergunningverlening 

Vergunningen -Beoordelen en behandelen vergunningen 
-Beoordelen en afhandelen meldingen en 
indien nodig opstellen van 
maatwerkvoorschriften 
-Advisering i.h.k.v. vergunningverlening (o.a. 
voortraject, ander bevoegd gezag) 
-Actualisatie vergunningen (1xp.10jaar) 
doorlopend 

Voortgang via T-rapportages over aantallen 
en status lopende zaken: 
-vergunningen 
-meldingen 
-adviezen 
-actualisatie vergunningen 
NB Status lopende zaken kan pas na 
invoering nieuw systeem Squit. 

Toezicht 

Risicorelevante bedrijven 2 inrichtingen worden integraal 
gecontroleerd.  

- Aantal uitgevoerde controles per branche 
(op verzoek aantal uitgevoerde controles per 
inrichting); 
- Rapportage over naleefgedrag over alle 
controles van alle 104 inrichtingen uit het 
Uitvoeringsprogramma (is afhankelijk van 
invoering nieuw systeem Squit). 

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

Afvalbeheerinrichtingen In 2020 moeten 3 inrichtingen worden 
gecontroleerd waar in 2019 
noemenswaardige gebreken zijn 
geconstateerd. 

Glastuinbouw Aspectcontrole i.s.m. het Waterschap op 
afvalwater/gewasbeschermingsmiddelen 
(zuiveringsplicht) 

Afvalwater Aspectcontrole i.s.m. het Waterschap op 
mogelijk problematische inrichtingen m.b.t. 
afvalwater 

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, 10 x C1 en 37 x B2)  
Conform bijbehorend 
Uitvoeringsprogramma. 
Daarnaast worden er 5 opleveringscontroles 
uitgevoerd (voor zover van toepassing). 

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

Hercontrole Uitvoeren (integrale) hercontroles (m.b.t. 
inrichtingen B2 t/m D1). 
Zowel hercontroles a.g.v. IC uit 2019 als 
2020. 

Aantal uitgevoerde hercontroles per 
inrichting.  

Repressief 

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

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

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

Klachten 

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

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. 

Niet inrichting gebonden taken (NIG) 

Asbest Asbest 
- afhandelen sloopmeldingen  
-uitvoeren van veldtoezicht en  
-administratief toezicht 
-uitvoeren ketenaanpak 

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. 

Asbest repressief Repressieve handhaving asbest Op verzoek wordt een overzicht geleverd 
over het aantal uitgevoerde asbestcontroles. 

Bodem Besluit bodemkwaliteit (BBK) 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. 

Ketengericht milieutoezicht Ketentoezicht grijs en bruin conform 
"Ketenprogramma voor 2020"  

Uitvoering en rapportage conform het door 
het AB nog vast te stellen "Ketenprogramma 
voor 2020", 

Toezicht aanleg GBES Toezicht gesloten bodemenergiesystemen Per locatie het aantal uitgevoerde 
(her)controles en het aantal en soort brieven 
c.q besluiten per locatie zijn 
verzonden/genomen. Daarbij een duiding 
m.b.t. het naleefgedrag/-percentage. Locatie 
en naleefgedrag is afhankelijk (is afhankelijk 
van invoering nieuw systeem Squit). 
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Energie Uitvoeren toezicht en handhaving op de 
energiebesparingsplicht en de 
informatieplicht uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Dit betreft: 
- Uitvoeren energiecontroles bij 20 kantoren, 
incl. voorbereiding en rapportage; 
- Uitvoeren energiecontroles bij overige 
inrichtingen, incl. voorbereiding en 
rapportage (voor zover budget beschikbaar 
is); 
- Uitvoeren toezicht en handhaving op de 
informatieplicht incl. aanschrijven bedrijven 
(voor zover budget beschikbaar is); 
- Bij energiecontroles wordt gekeken of er 
een natte koeltoren aanwezig is. Indien dit 
het geval is wordt deze geregistreerd in de 
Atlas Leefomgeving. 

Via de T-rapportages rapporteren over: 
- de aantallen uitgevoerde energiecontroles 
bij kantoren en andere bedrijven;  
- het aantal gecontroleerde bedrijven op 
naleving van de informatieplicht;  
- het aantal aangeschreven bedrijven bij 
overtreding van de informatieplicht;  
- het aantal bedrijven waar een natte 
koeltoren is aangetroffen. 

Vergunningen Niet-basistaak 

Vergunningverlening bouw en totaalsloop Bouwvergunningen meldingen totaalsloop: 
- 80 meldingen totaalsloop 

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

Vergunningen bodem en grondwater vergunningverlening bodem en grondwater 
(GBES) 2,01 

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

Vergunningen water vergunningverlening water 
- meldingen lozing grondwater 2,03 

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

Toezicht Niet-basistaak 

Lokale prioriteiten: ad hoc Incidenteel toezicht n.a.v. klachten en 
calamiteiten (m.b.t. inrichtingen A t/m B1) 

Aantal uitgevoerde controles per inrichting, 
waarbij wordt aangegeven in welke categorie 
de betreffende inrichting valt.  

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. 

Toezicht op garagebedrijven & tankstations 
zonder LPG 

Bij deze bedrijven is veel winst te behalen 
door het naleefgedrag te verhogen. Doel is 
om "onbezochte" inrichtingen te gaan 
controleren. 

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 Uitvoeren (integrale) hercontroles (m.b.t. 
inrichtingen A t/m B1) 

Aantal uitgevoerde hercontroles per 
inrichting, waarbij wordt aangegeven in 
welke categorie de betreffende inrichting 
valt.  

Toezicht bouw en totaalsloop Toezicht bouw en totaalsloop 
80 uur toezicht op 16 locaties 

Aantal uitgevoerde controles per locatie.  

Toezicht water 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. 
OMWB rapporteert per kwartaal inhoudelijk 
en financieel aan gemeente. 
 
Toezicht niet-gerioleerde panden: 
OMWB rapporteert 1x per 2 maanden  
inhoudelijk en financieel aan gemeente. 

  



49 

 

Advisering 

Advies bodem Advies bodem 
-Beoordelen bodemonderzoeksrapporten 
i.h.k.v. bouwen 

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

Advies water Advies water(kwaliteit) 
1) Advies en onderzoek water en monitoring 
waterkwaliteit 
 
2) Inzet nieuwe technieken voor onderzoek 
waterkwaliteit 

OMWB rapporteert per kwartaal inhoudelijk 
en financieel aan gemeente. 

Advies geluid Advies geluid en trillingen 
1) Beoordelen van akoestische 
onderzoeksrapporten i.h.k.v. bouwen 
 
2) Zonebeheer: actueel houden van de 
geluidboekhouding van het industrieterrein 
en het uitgeven van rekenmodellen aan 
adviseurs van bedrijven op het 
industrieterrein 

Voortgang via T-rapportages over voortgang 
en uitputting. 
 
Op verzoek uitdraai over uitputting van alle 
opdrachten.  

Advies externe veiligheid Advies externe veiligheid:1) Ambtelijke en 
bestuurlijke ondersteuning en RSD 
emplacement2) Overig advies externe 
veiligheid 

Voortgang via T-rapportages en inhoudelijke 
rapportage direct aan contactpersonen. 

Advies asbest Advies asbest 
- o.a. communicatieadvies over rijkslening 
asbestdakensanering 
- actueel houden bestand asbestdaken 

Voortgang via T-rapportages  

Advies gezondheid Advies gezondheid 
- bronhouderschap natte 
  koeltorens (bijhouden Atlas i.v.m. 
legionella) 

Voortgang via T-rapportages. 

Gegevensbeheer / Ambtelijke ondersteuning / informatieverstrekking 

Ambtelijke ondersteuning Ambtelijke ondersteuning   

Informatieverstrekking Informatieverstrekking: 
- losse vragen burgers en instanties 
- WOB-verzoeken 
- bodeminformatie verstrekken aan derden 

Voortgang via T-rapportages over 
bodeminformatie aan derden. 

Gegevensbeheer Beheer Inrichtingenbestand niet-basis   

Beheer RRGS   

Invoer bodemrapporten   

Applicatiebeheer BIS   

NSL Monitoring: 
actualisatie gegevens verkeer en 
veehouderij 

  

Collectieve taken     

Collectieve taken     

SSIB (Samen Sterk in Brabant)     

Beheer Inrichtingenbestand     

 


