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1

Inleiding
De gemeente Berg en Dal streeft naar een integrale aanpak van toezicht en handhaving. Het
beleid hieromtrent is vastgelegd in het Integraal Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan (versie 11
april 2017). Dit beleidsplan legt de uitgangspunten van de gemeente ten aanzien van toezicht en
handhaving vast. Het legt ook vast hoe prioriteiten in toezicht en handhaving tot stand zijn
gekomen zijn. Het beleidskader fungeert als basis voor het bepalen van het programma voor
toezicht en handhaving.
Het voorliggende programma geeft inzicht in de toezicht en handhaving van de gemeente Berg
en Dal zoals deze op basis van het beleid uitgevoerd dient te worden. Het geeft aan welke taken
worden uitgevoerd, met welke prioriteit en met welke werkwijze. De activiteiten in dit
Programma Handhaving 2017 hebben enkel betrekking op de activiteiten Bouwen, Ruimtelijke
Ordening en APV en Bijzondere wetgeving. Toezicht en handhaving ten aanzien van Milieu en
Brandveilig gebruik is uitbesteed aan regionale uitvoeringsdiensten (respectievelijk de ODRN en
de VRGZ).
Met dit uitvoeringsprogramma geeft de gemeente Berg en Dal invulling aan het programmatisch
handhaven waarbij de belangrijkste en meest risicovolle zaken als eerste kunnen worden
uitgevoerd. Aan de hand van een probleemanalyse is een prioritering en een capaciteitsraming
voor handhavingstaken opgesteld. Dit zorgt voor een transparante en onderbouwde verdeling
van handhavingstaken met een duidelijke personele capaciteitsraming.
Het ‘Werkplan 2017 ODRN` is een uitwerking van het gemeentelijk beleid en
Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017; het Werkplan 2017 ODRN geeft aan welke taken in
2017 worden uitgevoerd bij het beschikbare budget en capaciteit.

1.1

Leeswijzer
Dit hoofdstuk beschrijft de inleiding van het programma. In hoofdstuk 2 is het Besturingsmodel
Toezicht en Handhaving toegelicht dat de basis vormt voor het maken van het programma.
Hoofdstuk 3 gaat in op het programma behorende bij activiteit Bouwen gevolgd door het
programma van activiteit Ruimtelijke Ordening in hoofdstuk 4. Het programma voor APV en
Bijzondere wetgeving is weergeven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat kort in op de programma’s
van de regionale uitvoeringsdiensten (Milieu en Brandveilig gebruik). Het laatste hoofdstuk
(hoofdstuk 7) biedt een overzicht van de uit te voeren projecten en overige dienstverlening.
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2

Besturingsmodel Toezicht en Handhaving
Het Besturingsmodel Toezicht en Handhaving vormt de basis voor het neerzetten van het
programma voor toezicht en handhaving (Bouwen, APV en Bijzondere wetgeving en Klachten en
Handhavingsverzoeken). Het programma voor de taakvelden Milieu en Brandveilig gebruik
worden opgesteld door respectievelijk de ODRN en de VRGZ. Dit gebeurt in samenspraak en de
gemeente blijft verantwoordelijk. Een nadere uitwerking van het Besturingsmodel Toezicht en
Handhaving (inclusief Risicomodules) is weergeven in het Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de capaciteitsbehoefte voor het uit te voeren
toezicht op basis van het voorliggende programma. Dit is de capaciteitsbehoefte afgestemd op de
het risicoprofiel van het toezichtsobject alsmede de controlesoort die hier aan toe is gekend. Op
deze manier wordt risico-gestuurd toezicht gewaarborgd. Het uitvoeringsprogramma is
opgebouwd uit de resultaten van de probleemanalyse, prioriteiten, doelen en de strategie. Het
uitvoeringsprogramma kent daarnaast nog drie belangrijke bouwstenen:
1. Het jaarverslag: in het jaarverslag is een evaluatie van het uitgevoerde Toezicht en
Handhaving beleid weergegeven. De evaluatie kan leiden tot bijstelling van de
probleemanalyse en daarmee de prioriteiten en doelen.
2. Prognose aanvragen: de prognose van de te verwachten aanvragen en meldingen.
Mutaties in deze aantallen zijn van directe invloed op de jaarlijks uit te voeren
werkzaamheden.
3. Beschikbare capaciteit: de beschikbare capaciteit in uren en bijbehorende financiële
middelen.
Door de informatie te koppelen wordt duidelijk welke activiteiten jaarlijks uitgevoerd kunnen
worden. Het hulpmiddel dat deze koppeling mogelijk maakt en hiervan de resultaten laat zien is
het Besturingsmodel Toezicht en Handhaving (zie onderstaande tabel).
Capaciteit in uren
Netto uren per FTE: 1370

T

Tc

A

J

Totaal

Toezicht Bouwen

4071

-

-

301

4372

Toezicht Milieu

1958

-

-

134

2092

-

-

-

38

38

Toezicht APV en Bijzondere wetg.

951

468

-

-

1419

Klachten en handhavingsverzoeken

1308

-

-

-

1308

-

-

703

-

703

8288

168

703

472

9932

0,54
0,54
0,00

0,36
0,36
0,00

7,64
7,64
0,00

Toezicht Ruimtelijk

Projecten & Overige dienstverl.
Totaal uren
FTE beschikbaar
FTE berekend
Verschil

6,74
6,74
0,00

V = Vergunningverlening, T = toezicht, Tc = Toezicht complex, A = advies, Admin = administratieve actie, J = juridisch.

Met behulp van dit model zijn de taken, prognoses en risico’s doorgerekend en vertaald naar de
benodigde capaciteit. Het rekenmodel zet deze benodigde capaciteit af ten opzichte van de
beschikbare capaciteit. Hiermee is direct inzichtelijk wat de capacitaire consequenties zijn van
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nieuwe wettelijke wijzigen en/of bestuurlijke- danwel managementbeslissingen in het
werkproces.
Bovenstaande overzicht geeft enkel de capaciteitsbehoefte weer van de toezicht- en
handhavingstaken die door de gemeente Berg en Dal worden uitgevoerd. Uit deze berekening
van het Besturingsmodel blijkt dat de huidige uitvoering van toezicht en handhaving binnen de
beschikbare capaciteit past en dat deze voor de uitvoering van de taken in 2016 tot nu toe
toereikend is.
De toezicht- en handhavingstaken ten aanzien van Milieu en Brandveilig gebruik worden
uitgevoerd door regionale uitvoeringsdiensten ODRN en VRGZ. Zij stellen een eigen Werkplan en
programma op waarbij ze rekening houden met het gemeentelijk beleid en de werkzaamheden
die daaruit voortkomen. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het ‘Werkplan 2017`
van de ODRN en het Programma risicobeheersing brandweer Gelderland Zuid` van de VRGZ.
Het uitvoeringsprogramma Toezicht & Handhaving bestaat uit de volgende onderdelen voor elk
taakveld:
•
Prognose van de soort en aantallen te controleren objecten gespecificeerd met de wijze
van toezicht (controlesoorten).
•
Beschrijving van het jaarlijks aantal te verwachten klachten en de afhandeling daarvan.
•
Beschrijving van de uit te voeren projecten.
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3

Programma Toezicht Bouwen

3.1

Indeling programma Bouwen
In onderstaande tabel bevat het programma voor de activiteit Bouwen. In de eerste kolom zijn de
objecten weergeven. De tweede kolom indiceert de risicoklasse van het object. Kolom drie omvat
het aantal objecten (in dit geval het aantal verleende vergunningen), gevolgd door kolom vier
waarin wordt aangegeven welk percentage van de aantallen gecontroleerd wordt. De laatste
kolom geeft aan welke controlesoort wordt toegepast.
Object
Bedrijfsgebouwen Groot
Woongebouwen Groot
Maatschappelijke gebouwen Groot
Logiesgebouwen Groot
Gebruiksvergunning (brandveilig gebruik
bouwwerken)
Strijdig gebruik / RO (= onderdeel RO)
Monumenten
Woongebouwen Gemiddeld
Maatschappelijke gebouwen Gemiddeld
Bedrijfsgebouwen Gemiddeld
Woongebouwen Klein
Logiesgebouwen Gemiddeld
aanleg vergunning (=onderdeel APV)
Woningen Groot
Uitbreiding van woningen Groot
Woningen Gemiddeld
Logiesgebouwen Klein
Uitbreiding van woningen Gemiddeld
Maatschappelijke gebouwen Klein
Woningen Klein
Bedrijfsgebouwen Klein
Reclame
Kapactiviteiten
Uitbreiding van woningen Klein
Melding brandveilig gebruik
Mobiel breken
Uitweg
Vergunning vrije bouw
Bouwwerken geen gebouw zijnde Groot
Sloopmelding
Bouwwerken geen gebouw zijnde Gemiddeld
Bouwwerken geen gebouw zijnde Klein

Risico
klasse

Aantal

Frequentie

Controlesoort

I
I
I
I

2
2
2
2

100%
100%
100%
100%

Cat IV
Cat IV
Cat IV
Cat IV

I

9

100%

Cat IV

I
I
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V

0
6
5
5
5
18
5
0
2
2
6
18
5
18
18
18
5
22
18
12
0
15
1
1
28
5
18

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Cat IV
Cat II
Cat II
Cat II
Cat II
Cat. I
Cat II
Administratief
Cat III
Cat III
Cat II
Cat. I
Cat II
Cat. I
Cat. I
Cat. I
Administratief
Administratief
Cat. I
Cat II
Administratief
Administratief
Cat. I
Cat II
Cat. I
Cat II
Cat. I

Het toezicht op het bouwproces is grotendeels aanbod-gestuurd. Dat wil zeggen dat de inzet van
de capaciteit voor toezicht en handhaving grotendeels afhankelijk is van de verleende
vergunningen activiteit bouwen en/of meldingen. Hieruit ontstaat de werkvoorraad voor
bouwtoezicht. Het proces voor de uitvoering van het toezicht is gebaseerd op de systematiek van
de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (28 stappen). Per controlesoort (afgezien van
de administratieve controle) wordt deze systematiek toegepast variërend in intensiteit en
diepgang.
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De controlesoorten voor het bouwtoezicht onderscheiden zich als volgt:
 Administratief
Controle waar door middel van een administratieve check wordt gekeken of voldaan
wordt aan wet- en regelgeving. Hier wordt dus niet gebruikgemaakt van de 28 stappen.
 Categorie I
Controle waarbij delen van de 28 stappen doorlopen worden met een relatief lage
intensiteit betekende dat een aantal stappen worden toegepast in een geringe
intensiteit (tijdsbesteding).
 Categorie II
Controle waarbij alle 28 stappen doorlopen worden met een relatief lage intensiteit
betekende dat de stappen worden doorlopen in een geringe intensiteit (tijdsbesteding).
 Categorie III
Controle waarbij alle 28 stappen doorlopen worden.
 Categorie IV
Controle waarbij alle 28 stappen doorlopen worden hoge intensiteit.

3.2

Klachten en handhavingsverzoeken Bouwen
Beoogd wordt om alle klachten en handhavingsverzoeken af te handelen (frequentie = 100%)
met betrekking tot bouwen. Gemeente Berg en Dal heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan
de ODRN. Hiermee geeft de gemeente aan dat verwacht wordt dat de ODRN (op basis van de
prognose) alle klachten en handhavingsverzoeken afhandelt. Naar verwachting zullen van alle
handhavingsverzoeken 50% een last onder dwangsom krijgen opgelegd en 17% een last onder
bestuursdwang (prognose). Het resterende percentage (33%) leidt naar verwachting niet tot het
opleggen van een dwangsom of het toepassen van bestuursdwang.
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4

Programma Toezicht Ruimtelijke Ordening

4.1

Indeling programma Ruimtelijke Ordening
Het programma voor Ruimtelijke Ordening bestaat uit handhaving achteraf en is daarmee
repressief. Dit betekent dat het toezicht voor Ruimtelijke Ordening feitelijk handhaving betreft.
Het toezicht vindt risico-gestuurd plaats op basis van het vrije veldtoezicht en op basis van
klachten/meldingen wordt ingezet op het bestrijden van illegale activiteiten. Omdat het illegale
activiteiten betreffen is het aantal te verwachten zaken niet bekend. Jaarlijks is ruimte
gereserveerd om acht illegale situaties aan te pakken. In onderstaande tabel is een overzicht
gepresenteerd van de categorie I (zeer hoog risico) objecten van de activiteit Ruimtelijke
Ordening. Indien er keuzes gemaakt moeten worden in de aan te pakken zaken is de
risicoindeling daarin leidend. Zaken met een hoog risicoprofiel krijgen voorrang op zaken met een
lager risicoprofiel.
Speerpunt in het toezicht en handhaving op het Ruimtelijke ordeningsgebied is toezicht en
handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen. Dit heeft een hoge prioriteit. De
ODRN voert het toezicht en de handhaving in deze projectmatig uit (zie ook zie hoofdstuk 7).
Object
Illegale bedrijvigheid, horeca en
detailhandel (bebouwde kom)
Illegaal gebruik recreatiewoningen
Illegale bedrijvigheid, horeca en
detailhandel (buitengebied)
Illegale (ver)bouw hoofdbebouwing
bedrijfsruimtes (buiten gebied)
Illegale (ver)bouw hoofdbebouwing
bedrijfsruimtes (bebouwde kom)
Illegale aanleg van paardenbakken/houden
van een manege (bebouwde kom)
Illegale aanleg van
oppervlakteverhardingen/ontgronding/egali
satie/graafwerkzaamheden/ophogen
(buitengebied)
Illegaal houden van evenementen
(buitengebied)
Illegaal gebruik horecavoorzieningen
(bebouwde kom)
Illegaal gebruik horecavoorzieningen
(buitengebied)
Illegale aanleg van paardenbakken/houden
van een manege (buitengebied)

Risico
klasse
I
I
I
I
I
I

Controlesoort
n.v.t. (repressief)
n.v.t. (repressief)
n.v.t. (repressief)
n.v.t. (repressief)
n.v.t. (repressief)
n.v.t. (repressief)

I
n.v.t. (repressief)
I
I
I
I
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5

Programma Toezicht APV & Bijzondere
wetgeving

5.1

Indeling programma APV en Bijzondere wetgeving
In onderstaande tabel zijn de controles weergegeven voor de activiteit APV en Bijzonder
wetgeving. In de eerste kolom zijn de objecten weergeven. De tweede kolom indiceert de
risicoklasse van het object. Kolom drie omvat het aantal objecten dat aanwezig is gevolgd door
kolom vier waarin wordt aangegeven welk percentage van de aantallen gecontroleerd wordt. De
laatste kolom geeft aan welke controlesoort wordt toegepast. Hiermee worden de meest
risicovolle objecten preventief gecontroleerd.
Object
Evenementenvergunning > 100 personen
Tentvergunning
Vergunning Drank- en horecawet
Ontheffing vuur stoken
Buurthuis of kantine exploiteren
dumpingen afval klein
Ontheffing kampeerterrein
Kermis organiseren
dumpingen grof vuil
Ontheffing tijdelijk schenken alcoholische
dranken
Evenementenvergunning < 50 personen
loslopende honden
Ontheffing geluidshinder
Autowrakken\caravans
verontreinging van honden
Open vuur in bossen en natuurgebieden
parkeren grote
voertuigen/uitzichtbelemmerende voertuigen
houden van hinderlijke en schadelijke dieren
Gevaarlijke honden
Verwijzingsborden, ontheffing

Risico
klasse

Aantal

Frequentie

Controlesoort

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

150
20
15
1
1
1
1
3
1
50

50%
33%
66%
100%
100%
100%
100%
33%
100%

Evenement controle (geluid)
Evenement controle (geluid)
Controle D&H
BOA Berg en Dal
Reguliere controle ODRN
BOA Berg en Dal
BOA Berg en Dal
BOA Berg en Dal
BOA Berg en Dal

50%

Reguliere controle ODRN

II
II
II
II
II
II
II

50
1
20
15
1
1
1

25%
100%
50%
6%
100%
100%

Evenement controle (geluid)
BOA Berg en Dal
Reguliere controle ODRN
BOA Berg en Dal
BOA Berg en Dal
BOA Berg en Dal

100%

BOA Berg en Dal

II
III
III

1
1
1

100%
100%
0%

BOA Berg en Dal
BOA Berg en Dal
….

Het toezicht op de APV en Bijzondere wetten is grotendeels aanbod-gestuurd. Dat wil zeggen dat
de inzet van de capaciteit voor toezicht en handhaving grotendeels afhankelijk is van verleende
vergunningen en/of meldingen. Indien er meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden, wordt
op basis van de risicoprioritering het toezicht uitgevoerd waarbij eerst alle activiteiten uit de
hoogste prioriteitsklasse in behandeling worden genomen, vervolgens de activiteiten met een
lagere prioriteitsklasse.
De controlesoorten voor toezicht APV en Bijzondere wetten onderscheiden zich als volgt:
 BOA Berg en Dal
Controles die uitgevoerd worden door de buitengewoon opsporingsambtenaar van de
gemeente Berg en Dal.
 Evenementen controle (geluid)
Controle waarbij toezichthouder van de ODRN of van een extern akoestisch bedrijf
(regionaal protocol) evenementen controleert op geluidovertredingen.
 Controle Drank- en Horecawet
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Controle uitgevoerd door regionale pool BOA’s DHW (ondergebracht bij de gemeente
Nijmegen) waarbij specifiek wordt gekeken naar de naleving op de Drank- en
Horecawet. Tevens heeft de politie een grote rol in toezicht op naleving APV en
bijzondere wetgeving.
Wat wordt er bedoeld:
Bijvoorbeeld: er is 1 melding van een gevaarlijke hond. Actie op gevaarlijke honden heeft een
lage prioriteit. Maar elke melding wordt wel door de Boa beoordeeld en afgehandeld.
Bijvoorbeeld: er komen gemiddeld 150 aanvragen voor een evenement voor meer dan 100
personen binnen. Bij de helft van deze vergunningen die worden afgegeven volgt een
geluidmeting tijdens het evenement door de ODRN.

5.2

Klachten en handhavingsverzoeken APV en Bijzonder wetgeving
Beoogd wordt om alle klachten en handhavingsverzoeken af te handelen (frequentie = 100%)
met betrekking tot APV en Bijzondere wetgeving. De klachten en handhavingsverzoeken ten
aanzien van APV en Bijzondere wetgeving wordt door de gemeente afgehandeld. Het is moeilijk
om een prognose te maken en om die reden is een post opgenomen van 975 uur om de klachten
en handhavingsverzoeken af te handelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
objecten waar repressief op toe wordt gezien op basis van klachten en handhavingsverzoeken.
Object
Vergunning exploiteren sexinrichting\escort
stankoverlast
Ligplaatsen
Snuffelmarktvergunning
Sluitingsuur winkels en horecabedrijven
Kapvergunning/omgevingsvergunning
Loterij organiseren
Vergunningen standplaatsen
Afvalstoffenverordening
Kienactiviteit organiseren (Bingo)
Reclame en spandoek plaatsen
Ontheffing openstelling winkels
Verkoopdemonstratie in horecagelegenheid organiseren
(Licht)reclamevergunning
handelen in strijd met winkeltijdenwet
Toezicht op speelgelegenheden
Reclamemateriaal verspreiden
overlast van fietsen en bromfietsen
Toezicht op horecabedrijven
parkeren van voertuigen van een autobedrijf e.d.
parkeren van reclame voertuigen
Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
Speelautomaten exploiteren
parkeren blauwe zone
Aanlegvergunning
Geluidswagen gebruiken
In- en uitritvergunning
Vergunning inzameling geld of goederen
aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
Textielinzameling
Verwijzingsborden, ontheffing
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Risico
klasse

Aantal

I
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

0
1
1
6
1
100
10
20
1
15
65
1
1
1
1
1
1
1
50
1
5
1
25
1
10
3
10
40
1
1
1
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6

Programma regionale uitvoeringsdiensten
(Milieu en Brandveilig gebruik)
De uitwerking van de programma’s voor de activiteiten Milieu en Brandveilig gebruik vormen
geen onderdeel van dit uitvoeringsprogramma. Deze programma’s worden opgesteld door de
regionale uitvoeringdiensten waar deze taken zijn uitbesteed. De gemeente Berg en Dal blijft wel
als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken.

6.1

Activiteit Milieu (ODRN)
In onderstaande tabel is een indicatie van de hoeveelheid inspecties aangegeven per categorie.
Het aantal controles per categorie kan per jaar verschillen. Het uitgangspunt hierbij is dat alle
bedrijven (m.u.v. cat. A) eenmaal in de 10 jaar gecontroleerd worden. In de onderstaande tabel is
ter illustratie aangegeven hoeveel inspecties in het jaar 2016 gepland zijn. De categorie
correspondeert met de milieubelasting van een bedrijf zoals deze in het Activiteitenbesluit is
opgenomen. Op basis van de probleemanalyse is het aantal inspecties toegewezen aan de
objecten per milieu-categorie. De categorieën hebben de volgende betekenis:



Type A bedrijven
Type B1 bedrijven



Type B2 bedrijven



Type B3/B4
bedrijven
Type C3/C4
bedrijven
Type D4/D5
bedrijven




Categorie
Aantal bedrijven
Aantal inspecties
(2016)
Percentage

Bedrijven zonder meldingsplicht, alleen algemene regels
Bedrijven met meldingsplicht vallend onder algemene regels
Activiteitenbesluit (licht)
Bedrijven met meldingsplicht vallend onder algemene regels
Activiteitenbesluit (middel)
Bedrijven met meldingsplicht vallend onder algemene regels
Activiteitenbesluit (zwaar)
Bedrijven met vergunningplicht (klein)
Bedrijven met vergunningplicht (groot)

A
151
0

B1
141
10

B2
197
61

B3/B4
103
67

C3/C4
19
17

D4/D5
6
0

Totaal
617
155

0%

7%

31%

65%

89%

0%

25%

Nadat door de Risicomodule (van de ODRN) inzichtelijk is gemaakt welke prioriteiten worden
toegekend voor de activiteit Milieu wordt de vertaling gemaakt naar de controlesoorten, oftewel
de toegepast strategie. De ODRN hanteert hiervoor drie hoofdcategorieën die hieronder zijn
toegelicht.
Niet geplande controles
De niet geplande controles worden afgestemd op de planningslijst met als doel een
toezichthouder prioriteit bewuster te maken. Dat wil zeggen dat de toezichthouder helder heeft
welke objecten veel risico’s met zich mee brengen. De minst risicovolle bedrijven op de
planningslijst kunnen in de loop van het jaar eventueel geschrapt worden waardoor deze
ingeruild wordt door een niet geplande controle.
Planningslijst reguliere controles
Deze hoofdcategorie bevat de controles van bedrijven op het aspect milieu op basis van de
risicomethodiek waardoor wordt aangegeven welke bedrijven het grootste milieurisico of het
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slechtste naleefgedrag kennen. De controlefrequentie wordt gebaseerd op het naleefgedrag van
bedrijven (ervaringscijfers) en waar nodig bijgesteld.
Projecten
In samenspraak met het bestuur van gemeente Berg en Dal en andere opdrachtgevers worden de
projecten bepaald. Derhalve zijn ook de projecten aan te merken als geprioriteerd. Deze
projecten bestaan uit gerichte acties op één branche, één aspect en/of gebiedsgericht. Voor de
projecten wordt verwezen naar Hoofdstuk 7.

6.2

Activiteit Brandveilig gebruik bouwwerken (VRGZ)
De strategie van de VRGZ ten aanzien van Brandveilig gebruik is gebaseerd op de risicocategorie.
Per risicocategorie is een bepaalde te hanteren aanpak geformuleerd. De aanpak bepaalt de
intensiteit. De strategie om de aanpak toe te passen bestaat uit hoofdzakelijk twee maatregelen.
De eerste maatregel betreft het toezicht op daadwerkelijk gebruik dat door de VRGZ zelfstandig
wordt uitgevoerd of in samenwerking met de ODRN. De tweede maatregel betreft het toezicht
op in stand blijven van brandveiligheidsvoorzieningen. Dit toezicht wordt veelal door de VRGZ
uitgevoerd, maar kent ook een wisselwerking met de ODRN. Afhankelijk van de objectcategorie
worden ook voorlichtingen gegeven om de kans op het voorkomen van risico’s te verminderen.
Het programma voor Brandveilig gebruik van bouwwerken is in samenwerking tussen de VRGZ,
de omgevingsdiensten Regio Nijmegen en Rivierenland en de gemeente tot stand gekomen en
maakt onderdeel uit van het ‘Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017 gemeente Berg en Dal` en
het ‘Werkplan 2017 ODRN`.
Het programma Brandveilig gebruik bouwwerken is een onderdeel van de taken van de VRGZ.
Voor een nadere uitwerking van de strategie en het gehele regionale uitvoeringsprogramma van
alle taken van de VRZG wordt verwezen naar de ’Integrale risicoanalyse van de VRGZ` en het
‘Programma risicobeheersing brandweer Gelderland Zuid` (vastgesteld 15 dec 2016 door AB
VRGZ). Dit uitvoeringsprogramma risicobeheersing op basis van de integrale probleemanalyse
evenals het dekkingsplan (incidentbestrijding) maakt onderdeel uit van het regionale
brandweerzorgplan van de VRGZ.
In 2016 is gestart met het project Zorginstellingen. Daarbij worden alle instellingen door de
Brandweer in samenwerking met de ODRN bezocht en gecontroleerd. In 2017 wordt hieraan
verder gewerkt. Dit is opgenomen in het Werkplan 2017 ODRN.
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7

Projecten en overige dienstverlening
Projecten hebben betrekking op de verschillende taken van zowel de gemeente Berg en Dal als
van de uitvoeringsdiensten. Jaarlijks wordt een keuze gemaakt in de speerpunten en acties die
zich lenen voor een project.
Projecten en overige dienstverlening activiteit APV en Bijzonder wetgeving
Naam
Doel
Projecttrekker
Vierdaagseweek

ODRN: uitvoeren controles bij
Vierdaagsecampings en het uitvoeren van
geluidmetingen.

APV (gemeente
Berg en Dal)

Projecten en overige dienstverlening activiteit Ruimtelijke Ordening
Naam
Doel
Projecttrekker
Permanente
bewoning

Tegengaan van illegale permanente bewoning
van een aantal recreatieterreinen.

Projecten en overige dienstverlening
Naam
Doel

RO (gemeente
Berg en Dal)

Projecttrekker

Coördinatie
ODRN

Karo Velthoven

Onderstaand wordt een overzicht gepresenteerd van de projecten die uitgevoerd worden of
uitgevoerd gaan worden door de ODRN of VRGZ.
Project

Projectrekker

Taakvelden
APV

BW

ML

Consumentenvuurwerk
(opslag en verkoop)
jaarlijks

ODRN

X

Ketentoezicht

ODRN

X

ODRN

X

Stookinstallatie/Noxemissies
Controle buiten
kantoortijden

ODRN

RO

X

Natte koeltorens

ODRN

X

Garagebedrijven

ODRN

X

Permanente bewoning
2016/2017

ODRN

Brandveiligheid
zorginstellingen
2016/2017
project Minder
zelfredzamen 2017
project Continuïteit
2018)
project Gevaarlijke
stoffen 2019

BV

X

VRGZ in samenwerking met
ODRN

X

VRGZ

X

VRGZ

X

VRGZ

X
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Voor elk project wordt een kort projectplan geschreven. Daarin wordt onder meer aangegeven
wat het doel is van het project, wie projecteigenaar is, wie coördinator/projecttrekker is en met
een korte beschrijving van de inhoud. En uiteindelijk een beschrijving van het eindresultaat
waarover gerapporteerd wordt bijvoorbeeld in een jaarverslag.
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Van stad tot land, van water tot lucht; de
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dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
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waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.
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