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1.

ALGEMEEN

1.1.

Inleiding

Dit is het uitvoeringsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving Bernheze 2016. In dit
plan geven wij inzicht in de wijze waarop wij in 2016 de VTH-taken gaan uitvoeren. De risicoanalyse en de op basis hiervan bepaalde prioriteiten zijn leidend voor de keuze welke taken we
oppakken en welke (even) niet.
Relatie met beleidsplan
Om een verdere professionaliseringsslag te maken op het gebied van VTH-taken heeft het college op 1 december 2015 een nieuw integraal beleidsplan voor de VTH-taken vastgesteld. Het
beleidsplan wordt op 4 februari ook aan de raad voorgelegd. Dit betreft zowel de milieutaken,
bouwtaken als de Apv en bijzondere wetten.
Dit beleidsplan concretiseren we elk jaar in een uitvoeringsplan. Ook stellen we elk jaar een
jaarverslag op. Hiermee geven we invulling aan de Plan-Do-Check-Act cyclus (Big 8) uit het
beleidsplan. Voorheen kenden we het jaarverslag leefomgeving. Nu breiden we dit uit naar dit
uitvoeringsplan; waarin we naast milieu ook bouw en APV en bijzondere wetten hebben opgenomen. Hiermee bestrijken we het totale veld van de fysieke leefomgeving.
Zowel het beleidsplan als het uitvoeringsplan richten zich op de fysieke leefomgeving. We willen
onze expertise echter ook inzetten in relatie tot de werkzaamheden voor de kinderopvang
(GGD-controles). Denk hierbij aan juridische ondersteuning in eventuele handhavingszaken.
Hierover zijn intern werkafspraken gemaakt.
Het uitvoeringsplan leggen we jaarlijks ter kennisname voor aan onze gemeenteraad.
1.2.

Uitgangspunten

Het doel van vergunningverlening, toezicht en handhaving is het bereiken en in stand houden
van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
De prioriteiten uit het Beleidsplan VTH 2016-2019 zijn voor 2016 vertaald in dit uitvoeringsprogramma. De prioriteiten zijn aan de hand van een risicoanalyse bepaald die als bijlage 1 is opgenomen bij dit uitvoeringsprogramma.
Monitoring
Een belangrijke doelstelling uit ons beleidsplan is een gedegen monitoring van onze werkzaamheden. Hiervoor richten we in 2016 het geautomatiseerd systeem SquitXO verder in. We
verwachten dat we in 2016 daarmee meer inzicht in de indicatoren krijgen.
Voor de milieutaken vragen wij de Omgevingsdienst deze informatie te verstrekken. De Omgevingsdienst heeft 2016 nog nodig voor het inrichten van de eigen organisatie en systemen om
aan deze vraag te kunnen voldoen.
Voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving hebben we algemene monitoringsindicatoren vastgesteld.
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Voor vergunningverlening zijn dit:
Aantal aanvragen;
Aantal besluiten (verleend/geweigerd);
Aantal aanvragen in strijd met het bestemmingsplan:
 De gronden op basis waarvan het afwijkingsbesluit is genomen ;
 De relatie tussen dergelijke aanvragen en wettelijke termijnen ;
Aantal besluiten waartegen zienswijze/bezwaar/beroep is ingediend;
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften/beroepschriften;
Tijdigheid geleverde producten.
Voor toezicht en handhaving zijn dit:
- mate waarin toezicht- en sanctiestrategie is toegepast;
- realisatie bezoekfrequenties;
- geconstateerde overtredingen;
- tijdigheid van de (her)controle;
- tijdigheid versturen controleverslag en brief;
- het naleefgedrag;
- het aantal processen-verbaal;
- klachten/meldingen over mogelijke overtredingen;
- evaluatie van de handhavingsresultaten uitmondend in verbeteringen ten aanzien van
de handhaving(beleid)cyclus.
Keuzes maken
Een ander belangrijk uitgangspunt is de wijze waarop we het toezicht gaan uitvoeren. We maken namelijk keuzes op basis van de prioriteitstelling. Dit betekent voor toezicht het volgende:
Hoge prioriteit (= 1) Het toezicht vindt actief plaats door middel van controles op basis van een vaste controlefrequentie. Verder wordt er actief toezicht gehouden naar overtredingen / strijdige situaties. Op
klachten wordt direct gereageerd.
Gemiddelde priori-

Het toezicht vindt minder intensief en vooral thematisch of gebiedsgericht plaats. (met gezond

teit (= 2+3)

verstand) reageren op klachten.

Lage prioriteit (=

Er is sprake van passief toezicht. In principe wordt alleen naar aanleiding van meldingen of

3+4)

handhavingverzoeken controles uitgevoerd. Op klachten wordt wellicht niet direct actie ondernomen, tenzij er sprake is van schade, onoverkomelijke overlast of gevaar. De gemeente informeert de klager hierover.

Ook in het vergunningsverleningsproces maken we keuzes. Deze zijn terug te vinden in het
beleidsplan dat een toelichting geeft op de beoordelingscriteria voor het vergunningsverleningsproces.
Voor ons is dit een nieuwe manier van werken; dit vergt aanpassing van zowel onze organisatie
als onze inwoners. Van inwoners vergt dit namelijk een aanpassing van verwachtingen; de gemeente reageert voortaan op basis van prioriteit.
1.3.

Ontwikkelingen

In 2016 spelen diverse landelijke en regionale ontwikkelingen. Denk hierbij aan de voorgenomen nieuwe Omgevingswet, het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, de nieuwe
verordening kwaliteitscriteria voor de vth-taken en samenwerking binnen de regio op het gebied
van Wabo. We willen deze ontwikkelingen monitoren om onze organisatie goed voor te bereiden op mogelijke veranderingen. We geven bij de verschillende onderdelen van dit uitvoeringsplan een nadere toelichting op deze ontwikkelingen. Voor nieuwe ontwikkelingen is in de domeinplannen 160 uur opgenomen.
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1.4.

Afstemming

Dit uitvoeringsplan hebben we in afstemming met onze externe adviseurs brandweer en Omgevingsdienst Brabant Noord opgesteld.
1.5.

Borging middelen

Dit uitvoeringsplan biedt inzicht in wat we in 2016 gaan doen en welke capaciteit daarvoor nodig
is. Onze domeinplannen vormen de basis voor de capaciteit; in dit uitvoeringsplan specificeren
we dit naar onderwerp (bouw, milieu of Apv), taak en functie. Daarnaast maken we ook gebruik
van externen: brandweer, ODBN en de gemeente Oss (toezicht op naleving horecawetgeving).
De domeinplannen bieden inzicht in de taken van de medewerkers en de daarvoor beschikbare
uren. Zowel onze interne capaciteit als de kosten die we maken voor deze externen zijn geborgd in de begroting Bernheze 2016.
1.6.

Doelen uit beleidsplan

Squit XO
In het beleidsplan hebben wij het volgende doel expliciet geformuleerd:
Zorgdragen voor een geautomatiseerd systeem voor planning, programmering en voortgangsbewaking van de VTH-taken alsmede een geautomatiseerd systeem voor de registratie en monitoring van zowel de inrichtingsgebonden als de niet-inrichtingsgebonden VTH-taken.
Bernheze heeft voor de Wabo-taken de applicatie Squit XO in huis. Deze applicatie gebruiken
we al voor het verlenen van omgevingsvergunningen. In 2016 gaan we Squit XO verder inrichten voor toezicht en handhaving.
De gemeenteraad heeft met ingang van 2016 een structureel bedrag van € 75.000,- toegekend
voor de toezichts- en handhavingstaken. In 2016 gebruiken we dit bedrag grotendeels voor de
verdere inrichting van Squit XO. We verwachten dat we gedurende een periode van 6 maanden
16 tot 24 uur per week aan de inrichting moeten besteden. Daarna hebben we voor het reguliere beheer van de applicatie Squit XO gemiddeld 8 uur per week nodig.
Het gebruik van deze applicatie voor toezichts- en handhavingstaken zal van de nieuwe gebruikers in de beginfase meer tijd vragen. De medewerkers zullen moeten worden opgeleid/geïnstrueerd over deze applicatie en er moet rekening worden gehouden met een gewenningsperiode voor het werken in en met de nieuwe applicatie.
Ook kijken we in 2016 of de aanvullende applicatie Squit 2Go kan/moet worden aangeschaft
voor onze toezichthouders in het veld. In deze applicatie kunnen onze toezichthouders hun
bevindingen vastleggen aan de hand van checklists op basis van het Integraal Toezichtsprotocol (iTP). Deze draagt op die manier bij aan een administratieve lastenverlichting voor de toezichthouders.
En in 2016 onderzoeken we de mogelijkheden van de aanschaf van de module APV - Drank &
Horeca en Bijzondere Wetten in de applicatie Squit XO.
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1.7.

Uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag

Voor een goede borging van het beleidsproces stellen wij jaarlijks vóór 1 februari een uitvoeringsplan en vóór 1 mei een evaluatieverslag op. Het evaluatieverslag levert input voor het uitvoeringsprogramma. Hiervoor hebben wij 50 uur gereserveerd in de jaarplanning. Daarnaast
hebben wij voor 2016 150 uur gereserveerd voor de implementatie van het handhavingsbeleidsplan.
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2.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING EN BIJZONDERE WETTEN

2.1.

Vergunningverlening

2.1.1. Ontwikkelingen
Evenementen
Naar aanleiding van het Monster truck ongeval in Haaksbergen heeft de Onderzoeksraad voor
veiligheid onderzoek gedaan waarbij in het bijzonder gekeken is naar de vergunningverlening.
De evenementenvergunning moet ertoe leiden dat de organisator van het evenement en degenen die ingehuurd worden, de risico’s beheersen. De vergunningverlening is daarmee een
veiligheidskritisch proces.
In het proces vergunningverlening voor evenementen (die verleend wordt op grond van art. 2.25
APV Bernheze 2014) worden een aantal aanpassingen doorgevoerd:
1. Risicoscan doen bij alle aanvragen:
De gemeente brengt in kaart welke risico’s verbonden kunnen zijn aan het aangevraagde
evenement. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de risicoscan evenementenveiligheid
van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Met het invullen van de scan bepalen we of een
evenement een regulier, aandachts- of risicovol evenement is. De uitkomst bepaalt de procedure die we daarna volgen.
Klasse 0: Meldingsplichtige evenementen:
Klasse A: Kleine evenementen:
Klasse B: Middelgrote evenementen:
Klasse C: Grote evenementen:

laag risico
laag risico= regulier evenement
enige risico= aandachtsevenement
hoog risico= risicovol evenement

De uitkomst van de risicoscan is niet enkel leidend voor het vervolg. Het is namelijk niet uitgesloten dat gezien de impact van een evenement qua bezoekers, locatie en opzet toch
opgeschaald of afgeschaald moet worden. Zo kan een Klasse A-evenement opgeschaald
moeten worden naar een Klasse B-evenement of andersom.
2. Meer vooroverleg met organisatie, brandweer, politie, GHOR en gemeente of ee n van
deze partijen, inplannen:
Op verzoek/advies Gemeente, Politie, Brandweer, GHOR of organisatie zelf, welke gebaseerd is op onder andere:
- Risicoscan
- Bij plaatsing van een tijdelijk bouwwerk >200 personen of;
- Melding Brandveilig gebruik bouwwerken op basis van de Omgevingswet;
Wij vinden dat er veel evenementen plaatsvinden waarbij de organisatie zich onvoldoende
bewust is van de veiligheidsrisico’s. Wij maken vooraf een risicoscan en dat is één van de
afwegingen om een vooroverleg in te plannen. Een andere afweging om een vooroverleg in
te planen is bij een aanvraag tijdelijke gebruiksvergunning of melding brandveilig gebruik.
We willen de organisator bewust maken van het belang van een goede tekening en situatietekening en het belang van veiligheid bij het evenement. Hierbij zal het GHOR en de politie
niet altijd aansluiten. Dit laatste willen we vooral inzetten in 2016. We gaan ervan uit dat
met goed overleg hier eenmalig op ingezet moet worden bij de organisatoren. Het vooroverleg bij reguliere evenementen kan daarna weer afnemen.
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3. Vergunningaanvraag toetsen aan:
Bouwbesluit: Melding Brandveilig gebruik van een bouwwerk indien daarin meer dan 50
personen tegelijk aanwezig zijn.
Op dit moment toetst de Brandweer bij Brandveilig gebruik bouwwerk, de tekeningen wel op
(brand)veiligheid en geeft hier een advies op. Dit advies wordt meegenomen in
de
Evenementenvergunning. Formeel Juridisch dient de organisatie hiervoor een Mel- ding
Brandveilig gebruik van een bouwwerk te doen.
Wet Ruimtelijke Ordening: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tenzij het een
evenement betreft dat kortdurend en incidenteel is. De uitwerking hiervan staat in de Evenementennota. Op dit moment wordt er slechts incidenteel een ontheffing verleend.
De vergunningverlening wordt getoetst aan het wettelijk kader:
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2014
- Bijzondere wetgeving w.o.: Drank- en Horecawet, Zondagswet, Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (BABW), Flora- en Faunawet, etc.
- Brandbeveiligingsverordening: voor het plaatsen tijdelijk bouwwerk
4. De gemeente / toezichthouder dient voorafgaand aan een (B- en C-)evenement een
schouw te verrichten, waaraan de organisator en de handhavende diensten deeln emen.
De prioriteit ligt bij B- en C-evenementen ( in 2015 zijn dat 7 B-evenementen en 3 B/C evenementen). Daarnaast zijn er evenementen waarbij het nodig wordt gevonden om een
schouw te verrichten (op basis van ervaringen vanuit het verleden, of juist omdat het een
nieuw evenement betreft of een evenement met veel objecten etc). Hierbij dient maatwerk
te worden geleverd. Het betreft + 13 evenementen. Dit aantal is gebaseerd op kalenderjaar
2015, zie bijlage 2 “Evenementenlijst 2015”.
Tijdens een schouw kunnen alle relevante zaken worden besproken en worden vastgelegd
in een rapport. Van de waargenomen situatie op dat moment kunnen vereiste beheersmaatregelen worden getroffen. Dit rapport kan bij de evaluatie worden meegenomen. Deze doelstelling zal alleen invloed hebben op de uren van handhaving en niet voor vergunningverlening. Gezien het nauwe verband met vergunning verlening hebben wij deze doelstelling hier
wel vermeld.
5. Om de portefeuillehouder een sterkere positie in het proces te geven vindt er een
maandelijks overleg plaats over de verleende evenementenvergunningen.
Dit is gedaan naar aanleiding van de aanbeveling van de Onderzoeksraad. Hiermee
wordt de burgemeester duidelijk gepositioneerd als bestuurlijk eigenaar van evenementenvergunningverlening.
6. Evalueren
Bij de B/C-evenementen behoort een evaluatie te worden gehouden met de organisatie,
brandweer, politie, GHOR en gemeente of de betrokken partijen die bij het vooroverleg betrokken waren.
Bij B-evenementen behoort een evaluatie te worden gehouden als bij het toezicht/ schouw
van het evenement is gebleken dat voorschriften uit de evenementenvergunning en/of de
daarbij behorende beschikkingen niet nageleefd worden.
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Drank- en Horeca
Door o.a. de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet in 2013 zijn er op het gebied vergunningverlening al een aantal zaken veranderd. Ontwikkelingen die nu nog doorlopen vanuit
deze wetswijziging (alleen naar vergunningverlening gekeken) zijn:
door de controles van de gemeentelijke horeca BOA’s zullen er meer fouten in reeds
bestaande vergunningen aan het licht komen die gewijzigd dienen te worden;
De commerciële /paracommerciële horeca zijn inmiddels bekend met het doen van de
meldingen zoals o.a. wijziging leidinggevende en schenktijden, waardoor deze waa rschijnlijk meer zullen worden gedaan;
De (nieuwe) regels om oneerlijke concurrentie tegen te gaan zorgen voor een toename van vragen, dan wel gesprekken/overleggen met de portefeuillehouder.
Tot slot is onlangs een nieuw Bibob beleidslijn vastgesteld in de gemeente. Dit betekent dat de
toepassing van de Wet Bibob op meerdere beschikkingen zullen gaan plaatsvinden.
Exploitatievergunningen (APV)
Op dit moment is er geen horeca-exploitatievergunningenstelsel opgenomen in de APV.
Een exploitatievergunning voor het exploiteren van horecabedrijven kan in de APV. worden
opgenomen ter voorkoming van aantasting van het woon- en leefklimaat en de bescherming
van openbare orde en veiligheid.
Er zijn afgelopen jaar een aantal zaken voorgevallen waarbij een exploitatievergunning een
oplossing had kunnen bieden. Aankomend jaar zal daarom het gebruik van exploitatievergunningen worden onderzocht. De conclusie/aanbevelingen die uit dit onderzoek komen zal aan
het bestuur worden voorgelegd in een notitie.
2.1.2. Conclusie capaciteit vergunningverlening APV
Vanuit bovenstaande is te concluderen dat het aantal vergunningen naar verwachting niet zullen toenemen maar zullen er meer uren nodig zijn voor hetzelfde aantal evenementen en dranken horeca vergunningen. Deze toename van uren komt door de aanpassingen die we willen
doorvoeren om de vergunningverlening aan te scherpen wat ook past bij de prioritering in het
VTH plan en de gewijzigde Drank- en Horecawet. In 2015 zijn hiervoor al uren beschikbaar
gesteld.
2.1.3. Overzicht uren vergunningverlening APV
Categorieën

2015

2015

Prognose

Prognose

aantallen

besteden uren

aantallen 2016

uren 2016

Evenementen1 (APV)
Klasse 0 (meldingen):

45

Klasse A:

137

Klasse B:

7

7

Klasse C:

3

3

APV

2

45
1.090

83

386

1

137

87

1.230

381

Evenementenvergunning, ontheffing geluidshinder, snuffelmarktvergunning, ontheffing kampeerterrein, ontheffing
Zondagswet, ontheffing tijdelijk schenken alcoholische dranken, tijdelijke gebruiksvergunning brandveiligheid, verkeersmaatregel en vooroverleggen/bestuurlijke afstemming.
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Categorieën

Wet op Kanspelen
Drank- en horecawet

3

Overige bijzondere wetten

2015

2015

Prognose

Prognose

aantallen

besteden uren

aantallen 2016

uren 2016

25

48

25

48

9

397

7

474

1

2

1

2

(Luchtvaartwet, Wet wapens en
munitie enz.)

2.2.

Toezicht en handhaving

2.2.1. Ontwikkelingen
APV
Voor het handhaven van de APV heeft de gemeente een Buitengewoon opsporingsambtenaar
(BOA) in dienst. In de loop van 2016 wordt een tweede Boa in dienst genomen. De redenen
hiervoor zijn dat er steeds meer taken bij de BOA terecht komen omdat de politie zich alleen
richt op de kerntaken. Daarnaast is het wenselijk dat in verband met de persoonlijke veiligheid
de BOA niet altijd meer alleen op straat loopt. Dit zal vooral in de avonden en nachten zijn.
Een BOA heeft primair de taak om toezicht te houden op de openbare ruimte en daar waar
nodig handhavend op te treden. Dit toezicht vindt mede plaats aan de hand van meldingen die
worden ontvangen bij de gemeente. De Boa heeft ook een signaalfunctie richting derden.
De Boa is met name belast met het toezicht op de zogenaamde “kleine ergernissen”. Hierbij
kan gedacht worden aan verkeerd parkeren, overlast van hondenpoep, het storten van afval,
crossen in de bossen, illegaal stoken, wildplakken en graffiti. Daarnaast onderhoudt de Boa
contacten met de jongeren en spreekt ze aan op overlastgevend gedrag. Dit aandachtsgebied
vloeit voort uit de prioriteiten die zijn gesteld in het veiligheidsbeleid 2015-2018.
Ook tijdens evenementen heeft een BOA een belangrijke oog- en oorfunctie. Samen met de
toezichthouders van de gemeente zorgt de BOA voor een veilig verloop van het evenement. Dit
sluit aan bij de gestelde prioriteiten.
Verder ondersteunt de Boa bij diverse acties zoals verlichtings- en inbraakpreventieacties en
het afnemen van verkeersexamens Tot slot ondersteunt hij op andere beleidsvelden. Hierbij kan
gedacht worden aan verkeer, adrescontroles GBA, controle standplaatsen, opiumbeleid.
Voor het jaar 2016 gaan we uit van de volgende tijdsbesteding door de Boa. Door middel van
tijdsregistratie op de onderstaande vijf hoofdtaakvelden willen we meer inzicht krijgen in de
feitelijke tijdsbesteding en deze input gebruiken voor de daaropvolgende jaren.
65% kleine ergernissen
15% contacten met jeugd
5% evenementen
10% acties en contacten met derden
5% ondersteuning overige beleidsvelden

2

Meldingen/ontheffingen paracommercie, standplaatsvergunning, terrasvergunning, ontheffing sluitingsuur horecabedrijf, ontheffing vuur stoken, incidentele/ collectieve festiviteiten, voorwerpen op of aan de weg en incidentele APV
ontheffingen.
3
Nieuwe vergunning, wijziging bestaande vergunning, wijziging aanhangsel en horeca overleg /paracommerciële platform.
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Evenementen
Evenementen worden in 2015 al voor aanvang van het evenement (proactief) gecontroleerd op
het naleven van de vergunningvoorschriften. Gezien de prioritering van grote evenementen in
het VTH beleidsplan en de doelstelling vanuit vergunningverlening gaan we al deze evenementen actiever controleren. Onder de grote evenementen wordt verstaan: een B- en C-evenement.
De toezichthouder(s) verrichten voorafgaand aan een (B- en C-) evenement een schouw. Deze
schouw is gericht op constructieve- en brandveiligheid. Binnen Bernheze zijn er 7 Bevenementen en 3 C-evenementen. Daarnaast gaan we bij evenementen waarbij de risicoscan
uitwijst dat een schouw nodig is ook controleren (13 geselecteerde A-evenementen). Deze aantallen/selectie zijn gebaseerd op kalenderjaar 2015, zie bijlage 2 “Evenementenlijst 2015”. Hiervoor is 100 uur gereserveerd bij de toezichthouders. Bij grote evenementen vragen wij de
brandweer ons te assisteren bij de schouw.
Drank- en horeca – controle inrichtingen
Horeca inrichtingen en bijbehorende vergunningen (inrichtingseisen, speelautomaten, terrassen
enz.) werden in 2015 alleen bij de vergunningverlening gecontroleerd. Het gaat hier niet om de
brandveiligheid; de controle hierop verloopt via de gebruiksvergunning/-melding brandveilig
gebruik. De brandweer controleert hier regelmatig op.
Voorheen werden de horeca-inrichtingen tussentijds ook nog gecontroleerd doordat deze werden meegenomen in de integrale milieucontrole. Sinds de afdeling milieu is ondergebracht bij
het ODBN worden de horeca inrichtingen niet meer tussentijds gecontroleerd.
Het is wenselijk om vijfjaarlijks alle horeca-inrichtingen te controleren. Hiermee voorkomen we
dat er ongewenste afwijkingen van de vergunningvoorschriften ontstaan. In totaal kent de gemeente ongeveer 100 horeca-inrichtingen. Om deze elke vijf jaar te controleren zouden we
hiervoor 60 uur per jaar willen reserveren. Het controleren van deze inrichtingen kent echter
geen prioriteit vanuit onze risicoanalyse (prioriteit 3).
In onderstaande overzicht zijn alle gelegenheden weergegeven waar alcohol wordt verkocht of
geschonken.
Soort gelegenheid

Aantal locaties in de gemeente Bernheze

Horeca

53

Supermarkten

9

Slijterijen

5

Paracommercie

34

Gelet op het gegeven dat voor de inzet van de toezichthouders keuzes gemaakt moeten worden zal het toezicht in 2016 beperkt blijven tot controles naar aanleiding van vergunningverlening. Gebaseerd op de prognose aantal vergunningen is hiervoor is 20 uur gereserveerd bij het
team Handhaving.
Drank- en Horecawet – controle leeftijdsgrenzen alcohol
Voor het toezicht op de Drank- en Horecawetgeving is een samenwerkingsovereenkomst gesloten bij de gemeente Oss. Van de gemeente Oss worden BOA’s ingehuurd die door de burgemeester zijn aangewezen als DHW-toezichthouders. Jaarlijks is hiervoor in de begroting een
budget ter hoogte van € 20.000,- euro voor 200 uur controles opgenomen. Primair wordt toezicht gehouden op alcoholverstrekking aan personen jonger dan 18 jaar, aanwezigheid en juistheid vergunning en leidinggevende. Secundair wordt toezicht gehouden op sluitingstijden,
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schenktijden en bijeenkomsten bij paracommerciële instellingen. Deze speerpunten zijn opgenomen in het Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Bernheze 2014-2017.
De gemeente Bernheze plant o.a. naar aanleiding van meldingen, diverse reguliere controles
waarbij meerdere horeca inrichtingen worden gecontroleerd. Als een incidentele spoedeisende
controle nodig is, bijvoorbeeld naar aanleiding van meldingen, dan wordt in overleg met de gemeente Oss hieraan zo goed mogelijk invulling gegeven. De inzet van een horeca-boa kan de
gemeente Oss echter niet garanderen, zeker wanneer sprake is van een korte termijn verzoek.
We bekijken aan het einde van het jaar hoe deze afspraak in de praktijk heeft uitgepakt.
Voor de planning/coördinatie/afstemming met Oss alsmede voor de handhaving op overtredingen is 200 uur gereserveerd binnen het team Handhaving.
2.2.2. Monitoring
Monitoring evenementen
In de evenementenlijst 2016 monitoren we het aantal vooroverleggen, vergunningen en aantal
toezicht en (voor)schouw en indien nodig evaluaties.
Monitoring drank- en horeca
In (excel)lijsten worden de aantal verleende drank- en horeca, speelautomaten en terrassen
vergunningen bijgehouden.
2.2.3. Overzicht uren toezicht en handhaving
Discipline

Taakveld

BOA

Kleine ergernissen

910

Contacten met jeugd

210

Evenementen

70

Acties en contacten met derden

140

Ondersteuning overige beleidsvelden

70

Evenementencontroles

100

Inrichtingseisen drank- en horeca

20

Planning, coördinatie DHW en handhaving overtredingen bij evene-

200

Toezichthouders

Juristen

Uren

menten en DHW
BOA: in 2016 komt er een tweede boa bij. Hiermee nemen de uren evenredig toe.

2.3.

Handhaving 13b Opiumwet

Bestuursrechtelijk optreden
Sinds 16 december 2014 heeft de gemeente Bernheze beleid inzake bestuurlijke handhaving
van artikel 13b van de Opiumwet. Op grond hiervan is de burgemeester bevoegd om een last
onder bestuursdwang op te leggen, als er in een lokaal of een woning drugs wordt geconstateerd.
Samenwerking met andere handhavingspartners
Dit beleid is vrij nieuw binnen de organisatie. In 2015 zijn we begonnen met het implementeren
van dit beleid. Bij gecompliceerde zaken zoeken we afstemming bij andere gemeenten in de
regio. Daarnaast werken we samen met andere handhavingspartners. Het gaat hier om de poli-
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tie, het OM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. We willen ook meer samenwerken
met andere gemeenten op het gebied van toezicht. Aan het effectueren van dit beleid kunnen
risico’s verbonden zijn. Indien er sprake is van een ‘risicovolle sluiting’ dan schakelen we derden in om ons daarin te ondersteunen. Dit wordt per geval bekeken. Het advies van de politie is
hierbij leidend.
Werkzaamheden
Voor 2016 verwachten we dat er 15 bestuurlijke rapportages komen van de politie. Naar aanleiding van deze rapportages nemen wij maatregelen. De verwachting is dat er 5 sluitingen en 10
waarschuwingen plaatsvinden. In 2016 wordt het handhavingsbeleid van artikel 13b Opiumwet
geëvalueerd en geoptimaliseerd. Met name rondom de bewijsvoering kan nog winst behaald
worden.
Voor de handhaving van het 13b-beleid wordt de volgende capaciteitsinzet verwacht en gereserveerd bij het team Handhaving.
2.3.1. Overzicht uren Opiumwet
Categorieën

Aantal

Uren

Totaal 2016

10

4 uur

40 uur

Besluit last onder bestuursdwang

5

35 uur

175 uur

Voorlopige voorziening

3

10 uur

30 uur

Bezwaarschrift

3

32 uur

96 uur

Beroep/ hoger beroep

1

32 uur

32 uur

Toezichthouder

Feitelijke sluiting

5

4 uur

20 uur

Toezichthouder

Feitelijke opheffing van de sluiting

5

4 uur

20 uur

Evaluatie beleid

Ambtenaar openbare orde en veiligheid

25 uur

Evaluatie beleid

Handhavingjurist

25 uur

Bestuurlijke waarschuwingen (eigenaar/
huurder)
Sluiting van woning /
lokaal
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3.

WABO - MILIEU

3.1.

Ontwikkelingen

Meldingsplicht
Door de inwerkingtreding van de diverse tranches van het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht steeds meer vervangen door een meldingsplicht. Dit betekent dat het aantal vergunningen afneemt en het aantal meldingen toeneemt. Hierdoor verschuift het zwaartepunt van
vergunningverlening naar toezicht en handhaving.
Anticiperen op de nieuwe Omgevingswet
De ODBN neemt initiatief voor kennisdeling en het starten van een regio brede werkgroep.
Informatieverstrekking ODBN
Om de VTH taken goed te kunnen uitvoeren zijn actuele en complete dossiers essentieel.
Om die reden zullen we ook in 2016 bij de ODBN hiervoor veel aandacht vragen. Van de ODBN
wordt verwacht dat hun “coderingssysteem opdrachten” goed georganiseerd en functioneel is.
Zodat wij kunnen beschikken over deze actuele informatie.
Pilot omgevingsbewust handelen
De ODBN start een traject over omgevingsbewust handelen bij de uitvoering van taken op het
gebied van agrarische vergunningverlening , toezicht en handhaving. Een belangrijk onderdeel
van dit traject gaat over het in dialoog met de omgeving een goed resultaat voor de leefomgeving bereiken. Dit sluit aan bij mediation als een belangrijk onderdeel van onze beleidsdoelen.
Hiervoor heeft het cluster bestuursondersteuning uren gereserveerd.
Kostenverhaal drugsdumpingen
Drugscriminelen dumpen hun chemisch afval en zadelen daarmee gemeenten en grondeigenaren zoals boeren en natuurbeheerders op met de opruimkosten. Het Rijk gaat samen met de
provincies bijdragen aan het opruimen van dit giftige afval. De provincie Noord-Brabant heeft op
dit moment veruit het meeste te maken met drugsdumpingen.
Op 3 december 2015 is een convenant getekend tussen rijk en provincie waarin afspraken zijn
gemaakt over hoe een budget van 3 miljoen euro (tot eind 2017) wordt verdeeld onder gedupeerden. De provincie Noord-Brabant gaat een loket inrichten waar gemeenten en grondeigenaren hun aanvraag voor medebetaling kunnen doen.
In voorkomende gevallen zal ook de gemeente Bernheze een beroep op dit budget gaan doen.
3.2.

Vergunningverlening

De gemeente Bernheze besteedt alle milieutaken op het gebied van VTH uit aan de Omgevingsdienst Brabant-Noord. De gemeente blijft echter het bevoegd gezag. De gemeente bepaalt
het beleid en op basis daarvan stelt het college jaarlijks een uitvoeringsplan vast. De prioriteiten
uit het beleidsplan en het beschikbare budget zijn hierbij leidend. Deze prioriteiten zijn vervolgens verder uitgewerkt in het werkprogramma voor de ODBN voor dat jaar. Hierin worden de
uren en activiteiten zoals deze nu bekend zijn opgenomen. Dit programma treft u aan als bijlage
3.
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Vergunningverlening
Onder vergunningverlening vallen niet alleen de aanvragen voor een omgevingsvergunning
activiteit milieu, maar ook milieuadvies bij omgevingsvergunningen activiteit bouwen en het
afhandelen van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit.
Doorwerking doelstelling en prioriteiten vergunningverlening
De gemeente Bernheze vindt het van belang dat alle bedrijven die onder de werking van de
Wet milieubeheer vallen over een actuele vergunning of melding beschikken. Met het verlenen
van vergunningen aan inrichtingen heeft de gemeente immers een instrument in handen om
een schone, duurzame en veilige leefomgeving te realiseren. Zo wordt het milieu beschermd
tegen verontreiniging en wordt bedrijfshinder voor omwonenden zo veel mogelijk voorkomen.
Bedrijven die vallen onder de werking van de Wet milieubeheer kunnen vergunningplichtig of
meldingsplichtig zijn op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).Naast
het afhandelen van nieuwe aanvragen kan de gemeente, indien de inrichting niet meer in werking is of op verzoek van de vergunninghouder, een vergunning intrekken. Ook heeft de gemeente de verplichting om te onderzoeken of bestaande vergunningen geactualiseerd moeten
worden. Voor zover het budget hiertoe toereikend is, wordt dit onderzoek uitgevoerd door de
ODBN.
Het voornemen is om vergunningen of onderdelen daarvan voor activiteiten bij bedrijven die
gedurende drie jaar niet zijn uitgevoerd, in te trekken. Hiervoor wordt dan een (gedeeltelijke)
intrekkingsprocedure gestart.
3.3.

Toezicht en handhaving

3.3.1. Prioriteiten 2016
De ODBN voert voor ons de toezichthoudende en handhavende taken uit. Onze prioriteiten zijn
hierbij leidend. Daarnaast worden op regionaal niveau (ODBN) aanvullende prioriteiten gesteld.
Deze prioriteiten nemen we ook op in ons uitvoeringsplan. Ze liggen in het verlengde van onze
eigen prioriteiten. Het gaat om de volgende gemeentelijke prioriteiten:
Asbestzaken
Besluit emissiearme huisvesting
Veehouderij en luchtwassers
Transitie zorgvuldige veehouderij
Vuurwerkcontroles
Tanksaneringen
Landelijke en Regionale projecten
Energiebesparing bij bedrijven
Aanvullende prioriteiten:
Metaal/elektro bedrijven
Autoschade herstelbedrijven
Rubber- en kunststofindustrie
Net niet BRZO bedrijven4
Thema- aanpak energiebesparing
Thema-aanpak indirecte lozingen
Hiervoor heeft de ODBN in het werkprogramma 2016 500 uur opgenomen.
4

Voor Bernheze betreft dit de Stichting Duurzaam Landleven in Heeswijk-Dinther. De ODBN en Brandweer BrabantNoord gaan hier in 2016 een controle/nulmeting uitvoeren.
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De controlefrequentie van de basistaken, diepgang en toezicht- en handhavingsstrategie is
vastgelegd in het zogenoemde Level Playing Field (LPF).
Asbestaangelegenheden
Vanaf 1 oktober 2014 hebben wij het toezicht en de handhaving op asbestverwijdering als ook
de beoordeling van asbestinventarisatierapporten als basistaak ondergebracht bij de ODBN.
Asbestaangelegenheden zullen ook in 2016 een hoge prioriteit houden. Het aantal sloopmeldingen lag in 2015 hoger dan geraamd. In het werkprogramma houdt de ODBN daarom rekening met 300 uur extra ten opzichte van 2015.
Besluit emissiearme huisvesting
Dit besluit vervangt sinds 1 augustus 2015 het Besluit huisvesting en is van toepassing op varkens- melkvee- en pluimveebedrijven die per 1 januari 2010 al moesten voldoen aan de regels
van het besluit. Het besluit bevat maximale emissiewaarden. Huisvestingssystemen met een
emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan.
Het besluit is direct werkend, de regels voor de veehouderijen gelden van rechtswege naast de
voorschriften van het Activiteitenbesluit of de milieu omgevingsvergunning. Veehouders moeten
zich dus aan het Besluit houden zonder dat het bevoegd gezag dit oplegt.
Onderdeel van het Besluit emissiearme huisvesting is het Actieplan ammoniak. Het actieplan
dateert uit 2009 en bevat gedoogtermijnen. Alle gedoogtermijnen zijn voorbij.
Alleen stoppende pluimvee- en varkenshouderijen hoeven tot 1 januari 2020 niet te voldoen aan
de maximale emissiewaarde voor ammoniak. Daarvoor moeten ze wel in 2020 gestopt zijn met
hun activiteiten die niet voldoen aan het actieplan en voor die tijd alternatieve maatregelen treffen; dit zijn de zogenaamde stoppersmaatregelen. In 2014-2015 is dit project gestart. In 2016
biedt de ODBN de evaluatie aan van de controles van de bedrijven die zich hiervoor hebben
aangemeld. Tot 2020 zal tijdens de milieucontroles voor zover van toepassing dit aspect mee
genomen worden.
Veehouderij en luchtwassers
Met luchtwassers kan de veehouder de uitstoot van ammoniak, geur- en fijnstof beperken. Er
zijn chemische en biologische luchtwassers. De luchtwassers maken onderdeel uit van het stalsysteem. Per 1 januari 2016 is het verplicht om alle luchtwassers in veestallen te voorzien van
elektronische monitoring. Deze verplichting is opgenomen in het Activiteitenbesluit. De verplichting geldt al vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe luchtwassers. Voor luchtwassers die op die datum reeds aanwezig waren, is voorzien in een overgangstermijn van drie jaar. Elektronische
monitoring is noodzakelijk voor het waarborgen van het functioneren van een luchtwasser en
het bereiken van de vereiste emissiereductie. Het elektronisch monitoringssysteem registreert
de parameters die van belang zijn voor een goede werking van het luchtwassysteem. Hiermee
wordt het makkelijker om te controleren of de luchtwassers aan de vereisten te voldoen.
Transitie zorgvuldige veehouderij (verduurzaming)
Noord-Brabant heeft de ambitie voor 2020 een Zorgvuldige Veehouderij te realiseren die streeft
naar een veehouderij die op een gezonde manier is verbonden met de sociale en fysieke leefomgeving. Alle betrokkenen bij de veehouderij zoals overheid en ondernemers hebben gezamenlijk afgesproken dat in 2020 iedere veehouderij een zorgvuldige veehouderij moet zijn.
Hiervoor is de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) vastgesteld. De BZV is een
uitwerking van de regels van de Verordening ruimte 2014 en is een instrument dat stuurt en
stimuleert dat een veehouderij zorgvuldig is en daarmee goed past in haar omgeving en maakt
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het handelen van de veehouder zichtbaar op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en
fysieke leefomgeving. De BZV is gebaseerd op de denklijn dat de ontwikkelruimte verdiend
moet worden, maar niet onbegrensd is. De BZV is een objectieve maat voor zorgvuldigheid. De
veehouder heeft de keuzevrijheid om zijn pakket van verbeteringen zelf samen te stellen. Deze
BZV wordt getoetst in het kader van de vergunningverlening (Wabo en bestemmingsplan).
Toezicht en handhaving is hierbij van groot belang. Het beleid kan alleen slagen als er vertrouwen ontstaat in de werking van deze regeling en naleving door de ondernemers. De verwachting is dat in 2016 nog niet veel capaciteit benodigd is voor het uitvoeren van controles en dergelijke. Wel zal enige capaciteit nodig zijn om kennis te verbreden.
Vuurwerkcontroles
De ODBN houdt jaarlijks aan het einde van het jaar toezicht op de verkooppunten van consumentenvuurwerk middels een voorcontrole, vervolgens een controle tijdens een verkoopdag en
een nacontrole in januari. De controles bestaan uit twee aspecten, namelijk milieu en brandveiligheid. De gemeente ontvangt de resultaten van deze controles. De ODBN heeft hiervoor 100
uur gereserveerd.
Tanksaneringen
Het Activiteitenbesluit geeft regels over de opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse
tankinstallatie. Deze tanks moeten zijn geïnstalleerd door een gecertificeerde tankinstallateur.
Deze eis gold voor 1 januari 2000 nog niet. Door toepassing van een overgangsrecht moeten
vanaf 1 januari 2015 alle tanks herkeurd zijn. De verwachting is dat er nog een groot aantal
tankinstallaties gekeurd of verwijderd moet worden. De verwachting is dat de tankeigenaren
hieraan niet hebben voldaan. Gezien de veiligheid en gezondheid is toezicht hierop noodzakelijk. In 2016 bekijken we of het toezicht tijdens de reguliere milieucontrole kan worden meegenomen. Voordeel is geen aparte controles het nadeel is dat niet alle tanks in 2016 worden gecontroleerd.
Samen sterk in het buitengebied
De focus hierbij ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen, afval(drugs)dumpingen.
Bernheze is vanaf het begin hierbij aangesloten, circa 5 jaar. Jaarlijks wordt hiervoor € 7.500,opgenomen in de begroting voor de uitvoering van deze werkzaamheden.
3.3.2. Klachten en meldingen
De ODBN voert de milieucontroles uit volgens een vooraf opgesteld uitvoeringsprogramma voor
de gemeente als zijnde het bevoegd gezag. De ODBN reageert ook op meldingen en klachten
die gedurende het jaar binnenkomen.
Milieu gerelateerde klachten van hogere importantie brengen wij meteen na binnenkomst onder
bij de ODBN. De ODBN heeft een protocol opgesteld over de afhandeling van klachten. Het lijkt
er vooralsnog op dat dit protocol voldoende werkbaar is. In hoeverre intern de registratie optimaal verloopt moet nog tegen het licht gehouden worden. De behandeling van klachten zijn in
feite incidentele milieucontroles, een voorbeeld hiervan is nachtelijke geluidcontroles.
Hiervoor heeft de ODBN uren geraamd. We maken ook nadere afspraken met de ODBN over
de prioriteitstelling.
Meldingen zijn mededelingen van collega’s, externe instanties zoals politie, waterschap e.d.
Milieu gerelateerde meldingen worden afhankelijk van de importantie direct opgepakt door de
ODBN. Ook hiervoor zullen nadere afspraken gemaakt gaan worden.
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3.3.3. Verzoeken om handhaving
Klachten en meldingen zijn informeel van aard. Steeds vaker komt het voor dat een burger of
belanghebbende ons formeel verzoekt om handhavend op te treden. In tegenstelling tot klachten en meldingen moeten we zo’n verzoek direct in behandeling nemen. Ook dient het bevoegd
gezag binnen de wettelijke termijn van acht weken een besluit te nemen op het verzoek. Indien
er sprake is van een overtreding dienen we binnen de termijn in beginsel ook een handhavingsbesluit te nemen.
Indien het verzoek om handhaving milieu gerelateerd is, sturen we het verzoek naar de ODBN
voor verdere behandeling/advisering. Voordat dergelijke verzoeken worden ingediend is ons
streven om door middel van mediation zoveel mogelijk problemen op te lossen. De ODBN onderzoekt de manier waarop daar vorm aan gegeven kan worden. In de pilot omgevingsbewust
handelen wordt hier nader op ingegaan.
3.3.4. Werkprogramma ODBN
De ODBN gaat in 2016 circa 170 milieucontroles uitvoeren met de daaruit voorvloeiende hercontroles. Een deel van deze controles betreft het inhalen van een achterstand. De keuze welke
bedrijven in 2016 worden gecontroleerd wordt enerzijds bepaald door de milieurelevantie van
het bedrijf en anderzijds door het getoonde naleefgedrag in het verleden. Hiermee verwachten
wij dat we in 2017 weer op schema liggen.
Voor wat betreft het onderdeel Externe Veiligheid zal naar schatting een subsidiebedrag van
circa € 4.000,- beschikbaar worden gesteld. Hiervoor kunnen specifieke milieu- en ruimtelijke
ordening verzoeken ondergebracht worden bij de ODBN. Het kan gaan om vragen over onder
andere veiligheidsafstanden.
Brandveiligheidscontroles voortvloeiend uit de milieucontroles voor wat betreft de verplichte
taken worden onder regie van de ODBN door of in samenwerking met brandweer uitgevoerd.
We willen de samenwerking tussen ODBN en brandweer in 2016 monitoren. Dit onderwerp
krijgt ook de aandacht bij het opstellen van het beleidsplan van de brandweer.
Omgevingsdienst Brabant Noord
Verplichte basistaken

6.395

Verzoektaken

995

Totaal

7.390

Interne uren gemeente Bernheze
Vergunningverleners

400

Beleidsmedewerkers

186

Juridisch medewerker

60

Coördinatie gemeente - ODBN

400

Bestuursondersteuning

160

Totaal

1.206
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4.

WABO - BOUWEN

4.1.

Ontwikkelingen

De beoogde invoering van de Wet private kwaliteitsborging op 1 januari 2017 leidt tot een andere invulling in de werkzaamheden van het huidige Bouw- en Woningtoezicht. Daarnaast zal de
komst van de nieuwe Omgevingswet (beoogd in 2018) gevolgen hebben voor de werkwijze van
het huidige stelsel van VTH. In 2016 brengen we de gevolgen van deze nieuwe wetten in kaart.
Met de komst van de Wet private kwaliteitsborging en de Omgevingswet wordt er extra capaciteit gevraagd om (de effecten van) deze wetgeving te inventariseren. We maken inzichtelijk wat
de consequenties zijn voor de organisatie zodat we deze op een goede wijze kunnen implementeren. Hiervoor hebben we 120 uur gereserveerd.
Om te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria Wabo onderzoeken de gemeenten
Landerd, Bernheze, Uden en Oss de mogelijkheden om binnen deze Maashorstgemeenten
samen te gaan werken. De gemeente Landerd is hierin de kartrekker. De overige gemeenten
leveren capaciteit. Verwacht mag worden dat deze beoogde samenwerking ook invloed heeft
op onze VTH-taken. We verwachten dat we in 2016 hierover meer duidelijkheid krijgen.
4.2.

Vergunningverlening

Het aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning (bouw en milieu) bepaalt primair de
werkzaamheden van het domein KCC-VG – bouwen. De regelgeving geeft aan wanneer een
vergunningaanvraag nodig is. Denk daarbij aan het Besluit omgevingsrecht voor vergunningvrij
bouwen, de verruimde mogelijkheden om via de reguliere voorbereidingsprocedure af te wijken
van de planregels van onze bestemmingsplannen, de Planmatige Aanpak Stikstof, Besluit
Zorgvuldige Veehouderij en de Verordening ruimte.
Haalbaarheidstoets
De beoordeling van haalbaarheidsonderzoeken, vooruitlopende op een aanvraag omgevingsvergunning blijven we doen. We bieden onze inwoners daarmee een laagdrempelige (goedkope) mogelijkheid om de haalbaarheid van hun plannen te laten toetsen. Deze mogelijkheid
wordt ook geboden om plannen te laten beoordelen op vergunningvrij bouwen en bij onderzoeken naar legalisatie van bouwwerken. De regelgeving rondom vergunningvrij bouwen is
inmiddels echter zodanig complex geworden dat de beoordeling of een bouwwerk vergunningvrij is meer tijd vergt.
BAG
Vergunningplichtige en vergunningvrije bouwactiviteiten en sloopactiviteiten registreren wij in de
BAG. Daarin nemen wij ook de gegevens, benodigd voor de bepaling van de WOZ-waarde
mee.
Werkgroep Afwijking bestemmingsplannen (WAB)
Een deel van de bouwaanvragen voldoet niet aan de planregels (bouwen en gebruiken) van het
van toepassing zijnde bestemmingsplan. Dit betreft ca. 30% van de definitieve aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteiten Bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. In die gevallen adviseert een interne werkgroep over de haalbaarheid van het verzoek om
af te wijken van het bestemmingsplan. Naast een casemanager wordt deze werkgroep bemenst
door een jurist RO en twee administratief-juridische medewerkers. De werkgroep komt wekelijks
bijeen. De benodigde capaciteit bedraagt 200 uur op jaarbasis.
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Interne en externe advisering
Naast de hierboven vermelde WAB vragen wij voor de beoordeling van een vergunningaanvraag intern ook advies op. Denk bijvoorbeeld aan parkeren, volkshuisvestelijk, inrichting openbaar gebied, zorg, beleidsmatige vragen RO en groen.
Ook vragen wij extern advies op. Dit geldt voor onderdelen milieu, welstand, brandweer en constructie. Voor de milieuactiviteiten geldt dat de basistaken verplicht door de ODBN worden uitgevoerd. Advisering over vergunningaanvragen maakt hier onderdeel van uit. De afwikkeling
van het opvragen en het ontvangen en verwerken van de adviezen wordt door de casemanagers uitgevoerd.
Advisering bezwaarschriften
Voor de behandeling van bezwaarschriften vragen wij advies aan de externe commissie Bezwaarschriften. De meeste bezwaren richten zich op de inhoud van de vergunning of tegen de
opgelegde leges. Het bezwaar wordt behandeld door de jurist die hierover overleg heeft met de
vergunningverleners. Wij ontvangen op jaarbasis ongeveer 10 tot 15 bezwaarschriften.
Wet Bibob
De implementatie van de Wet Bibob voor de activiteiten Bouwen en Milieu zal in 2016 gestalte
krijgen. Het college heeft hierover in 2015 beleid vastgesteld. Dit betreffen nieuwe werkzaamheden. Voor een aantal activiteiten zal de Wet Bibob van toepassing zijn. Gelet op de van toepassing zijnde risicocategorieën van bedrijfsactiviteiten schatten wij in dat dit geldt voor 10-20
bedrijven en daarmee 50 uren op jaarbasis extra kost.
Projecten
Een van de casemanagers is intern projectleider voor het project Wabo samenwerking Maashorst (200 uur). Zie onder ‘Ontwikkelingen’ voor een toelichting.
Wat doen we dus niet?
We gaan niet iedere aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen op alle aspecten
inhoudelijk beoordelen. Hiervoor is de leidraad voor vergunningverlening vastgesteld. Deze is
opgenomen in het ‘Beleidsplan VTH Bernheze 2016-2019’.
4.2.1. Overzicht uren
Bestuursproces

Case-

Administratie

managers
Toekomst BWT (wet private kwaliteitsborging)

120

BAG beheer en uitvoering

642

Beheer SquitXO

150

Ruimtelijke ordening

100

Omgevingsvergunning (+ adm. centrum)

3.716

Juridisch/

Balie

jur. adm.
1.030
400
1.336

Ruimtelijke ordening (juridisch administratief

900
400

medewerkers)
Bouwgrondexploitatie/Ro-plannen

300

Informatieverstrekking balie

200

Project Wabo Maashorstsamenwerking

200

Gebouwenbeheer (klachtenmutatie)
Totalen

100
1.450

25
5.233
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2.366

1.800

1.450

4.3.

Toezicht en handhaving

Voor een goede uitvoering van het toezicht en de handhaving houden we rekening met de volgende randvoorwaarden:
Afspraken/verplichtingen: voor veel regulier werk geldt dat we ons moeten houden
aan bilaterale, regionale of landelijke afspraken zoals het landelijke toezichtprotocol,
het level playing field bij de Omgevingsdienst, zaken met betrekking tot de Opiumwet
door politie.
Veiligheid en gezondheid: daar waar de (brand)veiligheid en gezondheid van mensen
in het geding is of kan zijn, zijn de risico’s van niet-handhaven te groot.
Thema’s en taken met een hoge prioriteit moeten altijd worden uitgevoerd. De risico’s
op negatieve effecten is te groot om deze zaken niet uit te voeren.
Onomkeerbare schade. Actief toezicht en handhaving is nodig bij zaken waar ono mkeerbare schade kan ontstaan (bijvoorbeeld bij verbouw van monumenten).
Prioriteit (brand)veiligheid bestaande bouw en nieuwbouw
In 2014 zijn wij gestart met een inhaalslag op het vlak van brandveiligheid. Dit mede naar aanleiding van de realitycheck uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant in 2014. Ons doel is om
op alle bestaande gebouwen, waaronder zorginstellingen, kinderdagverblijven etc, die qua
brandveiligheid vergunning- resp. meldingsplichtig zijn, toezicht te houden. We willen dat al
deze gebouwen voldoen aan de wet- en regelgeving op het vlak van brandveiligheid.
Deze controles worden programmatisch uitgevoerd door de Brandweer Brabant Noord. Wanneer de brandweer tijdens deze controle afwijkingen constateert volgt er, na het geven van een
hersteltermijn, een hercontrole. Deze hercontroles doen onze eigen toezichthouders. Alleen bij
complexe zaken wordt de hercontrole samen met de brandweer gedaan.
Wij kennen een hoge prioriteit toe aan handhaving van brandveiligheid. Brandveiligheid is echter geen eenduidig begrip. Het omvat onder meer de veiligheid van personen opdat er geen
doden of gewonden vallen als gevolg van brand. Maar het begrip omvat ook de veiligheid van
bouwwerken inclusief de inventaris. Bij handhaving van brandveiligheid is het dus wenselijk om
een nadere prioritering aan te brengen in de doelen, afhankelijk van de impact die een brand
heeft c.q. kan hebben.
De regionale brandweer Brabant-Noord kent het concrete voornemen om in 2016 een probleemanalyse uit te voeren ten aanzien van brandveiligheid. Hierbij zal per objecttype het
maatgevend gebruik worden geïnventariseerd. Vervolgens wordt bepaald welke voorzieningen
per objecttype cruciaal zijn om reële incidentscenario’s te voorkomen. Dit alles moet in 2017
uiteindelijk leiden tot een regionaal toezichtsbeleid brandveiligheid.
Voor het jaar 2016 is deze analyse nog niet beschikbaar. Daarom zullen wij voor 2016 aansluiten bij de probleemanalyse en prioritering in de handleiding Preventie Activiteiten plan (PREVAP) 2009.

Op basis hiervan gaan wij de volgende objecten controleren:
Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie (voor zover niet gecontroleerd in 2015 );
Gebouwen met een logiesfunctie (hotels);
Bijzondere woonfuncties zoals vluchtelingenopvang;
Kinderdagverblijven;
Gebouwen met een bijeenkomstfunctie > 500 personen
(theaters/bioscopen/evenementgebouwen)
Woongebouwen met verminderd zelfredzame personen (seniorenflats met veel zorg
op afroep)
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In 2016 zal de brandweer 52 controles uitvoeren. Het aantal controles ten opzichte van 2015
neemt af. Daar staat echter tegenover dat de diepgang van de controles aanzienlijk toeneemt.
Per saldo zal de brandweer in 2016 meer uren aan controles besteden. Indien sprake is van
categorie 1 overtredingen zal direct een handhavingsprocedure worden gestart; categorie 2 of 3
overtredingen worden meegenomen bij de hercontrole. Wij verwachten dat in 50% van de gevallen een hercontrole nodig is. Verder verwachten wij in 35% van de gevallen dat sprake is van
een categorie 1 overtreding. Wanneer sprake is van brandonveilige huisvesting van buitenlandse werknemers dan wordt met spoedeisende bestuursdwang (beëindiging overnachtingen)
opgetreden tenzij alsnog tijdig voorzieningen worden getroffen. Eventueel strijdig gebruik van
het pand wordt op dat moment niet meegenomen maar op een later moment beoordeeld.
Toezicht op verleende vergunningen
Daarnaast geven wij hoge prioriteit aan de constructieve- en brandveiligheid van nieuwbouw.
Dit komt tot uiting in de wijze waarop het bouwtoezicht invulling krijgt. Het bouwtoezicht beperkt
zich grotendeels tot de constructieve- en brandveiligheid van nieuwbouw.

Aantal: 300

50

20

Activiteiten
Voorbereiding

155

8

4

Woning

11

Industrieel

Agrarisch

evenementen

Horeca/

Kinderopvang

Winkels

Kantoor

Verzorgingshuis

sporthal

School

Vergunningsvrij/BAG

<100.000

Verbouwingen e.d.

>500.000

uren

Hoogbouw

Bouwtoezicht

Laagbouw

2016

>100.000-500.000

De onderstaande tabel geeft inzicht in de uren die nodig zijn voor dit toezicht.

32

Publiek

20
Bedrijf

1

1

0,5

2

3

1

1

1

1,58

3,72

0,78

4,2

5,5

1,84

2,32

2,1

0,6

1,32

0,3

0,65

3

0,32

1,5

1

0,74

2

0,32

0,9

3,65

0,36

0,5

0,9

1

1,1

0,37

0,9

1,3

0,45

1

0,9

Uren

4,92

9,14

2,27

8,65

16,45

3,97

6,32

5,9

Totaal aantal uren

246

182,8

351,9

69,2

65,8

43,67

202,2

118

Controleuitzetten/
Fundatie/Kelders
Constructies/
algemeen
Brandveiligheid
Eindcontrole/
Gereedmelden
Archivering

Uitgaande van 300 vergunningen (nog te verlenen vergunningen en nog niet gerealiseerde
vergunningen) vraagt het bouwtoezicht 1280 uur op jaarbasis.
Overige activiteiten toezichthouders
Als bijlage 4 treft u een totaaloverzicht aan van de taken die door de toezichthouders van het
team handhaving worden uitgevoerd. Er is een inschatting gemaakt van het aantal benodigde
uren voor deze taken. Omdat het aantal benodigde uren groter is dan de beschikbare formatie
moeten voor 2016 keuzes gemaakt worden in de taken die wel en niet worden uitgevoerd. In
het domeinplan 2016 is voor toezicht 2980 uur beschikbaar.
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De volgende keuze wat betreft de overige uitvoering van taken door de toezichthouders is gemaakt. We hebben ons hierbij laten leiden door de prioriteitstelling uit het beleidsplan:
4.3.1. Overzicht uren toezichthouders team Handhaving
Toezicht op verleende vergunningen

1.280 uur

(Her)controles nav overtreding bouwvoorschriften:

947 uur

Hercontroles brandveiligheid: 35 x (26 + vervolg 2015) x 2,5 uur

88 uur

Klachten/meldingen: 30 x 2,5 uur

75 uur

Calamiteiten

50 uur

Wildhorst (maandelijkse controles)

50 uur

Evenementen (constructieve- en brandveiligheid)

100 uur

Drank- en Horecawet / inrichtingseisen

20 uur

Sluitingen 13b Beleid

40 uur

Contactpersoon ODBN – uitvoeringsprogramma//milieutechnisch

300 uur

Aan de overige taken, zoals controle op bestaande bouw, illegale bouw en illegaal gebruik van
bouwwerken en gebouwen, integrale controles milieu/bouw wordt in 2016 niet toegekomen.
Asbest-aangelegenheden worden doorverwezen naar de ODBN. Ook aan diverse gewenste
projecten wordt niet toegekomen (bijlage 3). We schatten in dat de risico’s bij het niet uitvoeren
van deze taken vrij laag is.
We realiseren ons dat we hiermee niet alle prioriteit 2 overtredingen kunnen handhaven. Onze
uren besteden we grotendeels aan de prioriteit 1 overtredingen.
Voor het jaar 2017 en verder zal het door de raad toegekende extra budget van € 75.000,- worden ingezet voor uitbreiding van de toezichthoudende capaciteit en zal worden onderzocht in
hoeverre hier boven op nog een aanvullend bedrag nodig is.
4.3.2. Overzicht uren juristen team handhaving
De juristen binnen het team Handhaving zijn belast met handhavende taken op het vlak van
bouwen/Ro, milieu, APV en bijzondere wetten. In totaal is 4028 uur beschikbaar.
Deze uren worden als volgt toebedeeld:
Implementatie Handhavingsbeleidsplan en jaarlijks opstellen jaarverslag en uitvoeringsprogramma

200 uur

Sluitingen 13b Beleid

398 uur

Wildhorst

100 uur

Erfbeplanting

100 uur

Drank- en Horecawet/Evenementen

200 uur

Woonwagens

100 uur

Handhaving overtredingen APV en overige bijzondere wetten

100 uur

Handhaving bouw/RO

2.750 uur

Handhaving milieu / contactpersoon ODBN

80 uur

22

4.3.3. Overige taken
Verzoek om handhaving
Een verzoek om handhaving is een formeel verzoek om een handhavingsprocedure te starten
tegen een (vermeende) overtreding. We moeten op dit soort verzoeken binnen een wettelijk
bepaalde termijn van acht weken beslissen tenzij er met de verzoeker een andere beslistermijn
wordt afgesproken.
Ons streven is uiteraard om het aantal verzoeken om handhaving tot nul te reduceren. Gelet op
het feit dat we niet voldoende capaciteit hebben om alle taken uit te kunnen voeren en het feit
dat de burger steeds mondiger en juridisch vaardig is, achten we dit doel echter niet reëel. Uiteraard willen we er wel naar streven door de (ook voor de burger) meest belangrijke juiste taken op een adequate wijze uit te voeren én door de coöperatie met die burger te zoeken. Het
inzichtelijk maken van de stroom van klachten en meldingen gaat ons helpen bij het bepalen
van de taken die de burger belangrijk vindt. Op basis van cijfers van afgelopen jaren verwachten wij voor 2016 ca. 12 handhavingsverzoeken te ontvangen.
Klachten/meldingen
Jaarlijks ontvangen wij klachten en meldingen van diverse aard. Deze klachten en meldingen
registreren wij in Verseon. We maken hierbij onderscheid in klachten voor de toezichthouder en
voor de boa. Het aantal klachten voor de toezichthouders bedraagt gemiddeld 45 per jaar en
voor de boa gemiddeld 120 per jaar.
Vanaf 2016 toetsen wij deze klachten/meldingen aan de vastgestelde prioriteitstelling. Indien
sprake is van een hoge prioriteit zal direct op klachten/meldingen worden gereageerd. Wanneer
sprake is van een gemiddelde of lage prioriteit worden reageren we niet direct tenzij er sprake is
van schade of onoverkomelijke overlast of gevaar.
Toezicht groene wetten
Het toezicht op groene wetten (flora en fauna) is uitbesteed aan het Samenwerkingsverband
Samen Sterk in Buitengebied. Hiervoor is een budget van € 7.500,- euro voor de ODBN beschikbaar. Daarnaast hebben de BOA en de toezichthouders in dit kader een oog- en oorfunctie.
Lopende langdurige zaken
Erfbeplanting
In 2016 zullen wederom 2 controlerondes plaatsvinden, ten tijde van het plantseizoen (november-maart). Dit zijn controles die plaatsvinden op de locaties waar een ruimtelijke ontwikkeling
heeft plaatsgevonden en die daardoor op basis van het bestemmingsplan of de Verordening
ruimte van de provincie Noord-Brabant een beplantingsverplichting hebben.
Indien de overeengekomen beplanting niet binnen de daarvoor gesteld termijn is aangebracht
worden zij aangeschreven om hen te gelasten alsnog aan hun verplichting te voldoen.
Hiervoor is 100 uur ingepland bij het team Handhaving.
Wildhorst
In de nota ‘Onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen gemeente Bernheze’ is het gemeentelijk beleid inzake de permanente bewoning vastgelegd door de gemeenteraad. Dit beleid houdt
in dat de permanente bewoning op het park verboden is. Dit beleid onderschrijven wij nog
steeds. Ook in 2016 willen we 2 aanschrijvingsrondes doen. We verwachten dat er ca 8 personen per ronde worden aangeschreven en dat dit uiteindelijk leidt tot 6 handhavingsbesluiten
(last onder dwangsom).
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Hiervoor zijn in totaal 150 uur ingepland bij het team Handhaving.
Woonwagenstandplaatsen
Het team Handhaving draagt in samenwerking met het bureau Nijbod zorg voor het toezicht op
op de woonwagenstandplaatsen Loosven, Bruistenhof, Donkervoortseloop en ‘t Geerke. Zonodig wordt er handhavend opgetreden tegen geconstateerde overtredingen.
Voor 2016 is het niet mogelijk om aan te geven hoeveel aanschrijvingen er zullen plaatsvinden.
Het is op dit moment redelijk rustig op de woonwagenstandplaatsen. Daarnaast zijn we afhankelijk van meldingen van de beheerder, toezichthouders en eventueel de omwonenden.
Hiervoor is 100 uur op jaarbasis gereserveerd bij het team Handhaving.
Project ongeregistreerd grondgebruik
De gemeente heeft een inventarisatie uitgevoerd naar gevallen waarin grond van de gemeente
bij een derde in gebruik is zonder dat dit vastligt in een overeenkomst en zonder dat daarvoor
een vergoeding wordt betaald. Het is de bedoeling dat voor de aanpak van dit ongeregistreerd
grondgebruik een apart project wordt opgestart en dat de werkzaamheden die uit dat project
voortkomen door een extern bureau worden uitgevoerd. Er is geen capaciteit van handhaving
nodig.
4.4.

Wat doen we niet

Bag-achterstanden
In het kader van de BAG moeten alle panden in de gemeente in beeld worden gebracht en
moet worden bekeken of deze panden conform de regels (met vergunning en niet in strijd met
bestemmingsplan) zijn gebouwd of in gebruik zijn genomen. Dit geldt ook voor de vergunningvrije bouwwerken. Hieraan wordt slechts incidenteel aandacht besteed door de toezichthouders.
Het is niet te doen om deze overtredingen met de huidige capaciteit op te pakken. Deze problematiek zal vanuit de Bag projectmatig aangepakt moeten worden. Daarbij zal gezocht moeten worden naar middelen. De risico’s hiervan zijn echter beperkt daar het overwegend gaat om
overtredingen met een lagere prioriteit. Bovendien betreft het zaken die vaak al langer aanwezig zijn.
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BIJLAGEN
-

Overzicht prioriteitstelling apv, bouwen, milieu (Uit: beleidsplan vergunningverlening,
toezicht en handhaving Bernheze 2016-2019)
Evenementenlijst 2015
Werkprogramma ODBN 2016
Bouwtoezicht uren 2015
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BIJLAGE 1
Prioriteiten Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten
Prioriteit

Overtreding/handhavingstaak

1

Brandveiligheid - Overtreding voorschriften brandveiligheid gebouwen en terreinen (Bouwbesluit en
Brandbeveiligingsverordening)
Overtreding voorschriften organisatie grotere evenementen *
Overtreding leeftijdsgrenzen alcoholverstrekking
Overtredingen Opiumwet ( XTC laboratoria-hennepkwekerijen)

2

Illegale particuliere feesten
Illegaal parkeren/parkeeroverlast/caravans
Loslopende honden/hondenpoep
illegaal gebruik grond / grond illegaal toe eigenen
Dumpen afvalstoffen, zwerfafval
Zedenzaken/Prostitutie
Wildcrossen

3

Overtreding eisen horecabedrijven Drank- en Horecawet (leiding, inrichting)
Overtreding sluitingstijden
Overtreding regels door (para)commerciële instellingen
Verkeersgevaarlijke situaties, obstakels, uitzicht beperkingen.
(geen snelheidsovertredingen)
Overtreding rookverbod bossen
Verbranden van afvalstoffen
Plakken en kladden, graffiti
Samenscholing (bijv. hangjongeren)
Aanleggen in- en uitritten
Huishoudelijk afvalwater/lozing hemelwater op druk-en persriolering
Ambulante handel

4

Illegale tijdelijke reclame
Overtreding voorschriften organisatie kleinere evenementen*
Wet op kansspelen
Hinderlijke voorwerpen op of aan de weg
Overtreding Winkeltijdenwet
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Prioriteiten bouw
Prioriteit

Overtreding/handhavingstaak

1

Brandveiligheid - Overtreding voorschriften brandveiligheid gebouwen en terreinen (Bouwbesluit en
Brandbeveiligingsverordening) *
Brandveiligheid - Overtreding voorschriften aan bestaande woongebouwen
(appartementen, zorgcomplexen en instellingen)

* Brandveiligheid gebouwen en terreinen heeft zowel betrekking op de bouwfase als de gebruiksfase
2

Bebouwde kom - Bouwen in afwijking van omgevingsvergunning
Buitengebied - Bouwen zonder omgevingsvergunning overige bouwwerken
Buitengebied - Bouwen in afwijking van omgevingsvergunning
Recreatieterreinen - Bouwen zonder omgevingsvergunning overige bouwwerken
Specifieke projecten - Recreatiepark De Wildhorst
Specifieke projecten - Seizoensarbeiders, migranten
Algemeen - Behandeling (Wabo) klachten
Slopen - Slopen zonder of in afwijking van sloopmelding
Slopen - Ketentoezicht
Buitengebied - Overtreding gebruiksvoorschriften gebouwen (m.n. illegale bewoning / bedrijvigheid)
Buitengebied - Overtreding gebruiksvoorschriften gronden
Bedrijventerreinen - Overtreding gebruiksvoorschriften gebouwen
Bedrijventerreinen - Overtreding gebruiksvoorschriften gronden
Algemeen - Overtreding woonwagenstandplaatsen
Gemeentelijke gebouwen/terreinen - Overtreding omgevingswetgeving op openbare gebouwen/terreinen
Externe veiligheid (transportleidingen, gevaarlijke stoffen)

3

Bebouwde kom - Bouwen zonder omgevingsvergunning kleine bouwwerken*
Bebouwde kom - Bouwen zonder omgevingsvergunning kleine besloten ruimten bij woningen
Buitengebied - Bouwen zonder omgevingsvergunning kleine bouwwerken* bebouwd terrein
Buitengebied - Bouwen zonder omgevingsvergunning kleine bouwwerken onbebouwd terrein
Bedrijventerreinen - Bouwen zonder omgevingsvergunning kleine bouwwerken*
Bedrijventerreinen - Bouwen zonder omgevingsvergunning overige bouwwerken (woningen/bedrijfsgebouwen)
Bedrijventerreinen - Bouwen in afwijking van omgevingsvergunning
Recreatieterreinen - Bouwen zonder omgevingsvergunning kleine bouwwerken*
Algemeen - Handhavingsverzoeken
Bestaande bouw - Gebreken overige bestaande bouwwerken
Bebouwde kom - Overtreding gebruiksvoorschriften gebouwen
Bebouwde kom - Overtreding gebruiksvoorschriften gronden
Recreatieterreinen - Overtreding gebruiksvoorschriften gebouwen (m.n. permanente bewoning/bedrijvigheid)
Recreatieterreinen - Overtreding gebruiksvoorschriften gronden
Overschrijding termijn tijdelijk gebruik (o.a. mantelzorgregeling)
Illegale permanente reclame bebouwde kom (ook lichtreclame)
Illegale permanente reclame buitengebied
Uitvoering werken en werkzaamheden* zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning
Nastreven archeologische belangen
Actualiseren bestemmingsplannen
Afwijking verleende omgevingsvergunning wijziging (Rijks)monumenten
Wijziging (Rijks)monument zonder omgevingsvergunning
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Prioriteit

Overtreding/handhavingstaak

Afwijking/zonder verleende omgevingsvergunning wijziging beeldbepalende panden of dorpsgezichten
Overtreding omgevingswetgeving op overige gemeentelijke gebouwen/terreinen
Kappen zonder omgevingsvergunning
Niet voldoen aan voorwaarden verleende omgevingsvergunning kappen (bijv. herplantverplichting)
4

Bebouwde kom - Bouwen zonder omgevingsvergunning overige bouwwerken
Recreatieterreinen - Bouwen in afwijking van omgevingsvergunning
Gebreken aan bestaande woningen / onbewoonbaarverklaring
Gebreken aan bestaande woongebouwen (appartementen, zorgcomplexen, instellingen)
Gebreken aan bestaande bouwwerken met een publieksfunctie (winkels e.d.)
Verandering bestaande bouw in strijd met welstandseisen
Overschrijding instandhoudingstermijn tijdelijk bouwwerk
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Prioriteiten milieu
Prioriteit

Overtreding/handhavingstaak

1

Sloop met asbest zonder of in afwijking van sloopmelding
Bedrijven categorie C - In werking hebben zonder of in afwijking omgevingsvergunning/melding

2

Overtreding geluidsvoorschriften evenementen

3

Bedrijven categorie B - In werking hebben zonder of in afwijking omgevingsvergunning/melding
Overtreding voorschriften bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit (*)
Overtreding van het Besluit bodemkwaliteit bij het toepassen va bouwstoffen op of in de grond of in
het oppervlaktewater
Overtreding geluidsvoorschriften horecagelegenheden
Overige overtredingen geluid (bijv. div. art. APV, verkeer)
Illegaal op- of in de bodem brengen van afvalstoffen / afvalstoffenverordening
Overtreding regels Besluit lozingen afvalwater huishoudens, het Besluit lozen buiten inrichtingen en
overige regelgeving omtrent lozingen

4

Bedrijven categorie A - In werking hebben zonder of in afwijking omgevingsvergunning/melding
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BIJLAGE 2
Evenementenlijst 2015
Evenement

Datum

Locatie

Plaats

Organisatie

Invictus

17-jan

De Misse 4

Heesch

CC De Pas

Weverszitting

24, 25 en 31 jan

Sporthal De Overbeek

Nistelrode

C.S. De Wevers

ATB-tocht

25-jan

grondgebied Bernheze

Bernheze

Toer- en Trimver. Uden

Rommelmarkt

1 feb.

Nistelrodesedijk 2

Vorstenbosch

Gilde St. Antounius abt

Pronkzittingen

6, 7, 8 en 9 feb

Heilige Stokstraat 1

Heeswijk-Dinther

Stichting Jeug-Carnaval Stichting

Veldtoertocht

8-feb

diverse straten

Bernheze

TWC Ons Verzet

Jeugdoptocht

13-feb

diverse straten

Nistelrode

CV de Wevers

Canaval De Pas Plaatsen tent

13 t/m 17 feb

De Misse 4

Heesch

CC De Pas

Jeugdcarnaval

13 t/m 17 feb

Heilige Stokstraat 1

Heeswijk-Dinther

Stichting Jeug-Carnaval Stichting

Carnaval Nistelrode

13 t-m 18 feb

Raadhuisplein

Nistelrode

CV de Wevers

carnavaloptocht jeugd en optocht

14 en 15 feb

diverse straten

Heesch

St. Carnavalviering Heesch

Verlichte optocht

14-feb

diverse straten

Loosbroek

St De Kreuge

Optochten

14 en 15 feb

diverse straten

Heeswijk-Dinther

Stichting Jeug-Carnaval Stichting

Carnavalsoptocht

15-feb

diverse straten

Nistelrode

Carnavalsstichting De Wevers

11-stratentocht

16-feb

diverse straten

Loosbroek

Stichting De Kreuge

Carnavalsoptocht De Piereslikkers

16-feb

diverse straten

Vorstenbosch

Stichting Carnaval De Piereslikkers

Trekkertrek

6-mrt

Nistelrodesedijk

Loosbroek

ZLTO Boerenbond Loosbroek

Slipjacht

8-mrt

Heeswijk-Dinther

Heeswijk-Dinther

Veluwehunt

Circus Barani

6, 7 en 8 maart

Heuvel 18

Vorstenbosch

Circus Barani

Kwis-uitreiking/ besloten 70-jarig

14 en 15 maart

Achter Kerkstraat 13

Vorstenbosch

Bar de Ketel

Van Esch Tour

15-mrt

diverse straten

Heeswijk-Dinther

St. Wielerevenementen Bernheze

Bernhezeloop/koppelcross

22-mrt

Achter de Berg 14/16

Nistelrode

St. Bernhezeloop

Lentetocht

22-mrt

diverse straten Bernhe-

Bernheze

Toerclub Ons Verzet

Heesch

feest

ze
NWBW Openingswandeltocht

22-mrt

De Kersouw e.o.

Heeswijk-Dinther

W.O. Jeugd en Gezin

Lentemarkt

29-mrt

Lente markt Kildonk-

Heeswijk-Dinther

Stichting Kildonkse Molen

semolen
Makersbuzz

1-apr

De Misse (voor bib)

Heesch

bibliotheek

Wielertocht

6-apr

Deel Bernheze

Heesch

TWC De Voorsprong

Lentefeest

6-apr

Kasteel Heeswijk

Heeswijk-Dinther

St. Kasteel Heeswijk

Dag van de Landschap

6-apr

Landgoed Heeswijk

Heeswijk-Dinther

Brabants Laandschap

Rommelmarkt

6-apr

Koude Maas 1

Nistelrode

De Kleine Heemskinderen

vlooienmarkt

6-apr

Raadhuisstraat

Heeswijk-Dinther

CV De Eikenhoek

Lentepodium

12-apr

t Dorp

Heesch

St. Centrummanagement Heesch

besloten feest

18-apr

Pas. Boelenstraat 10

Heesch

Particulier verzoek
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Evenement

Datum

Locatie

Plaats

Organisatie

Koningnacht- en dag

26 en 27 april

Plein 1969

Heeswijk-Dinther

De Toren BV

Koningsdag

27-apr

De Misse

Heesch

St. Oranjefeesten Heesch

Koningsdag

27-apr

Plein 1969 e.o.

Heeswijk-Dinther

St. Oranjecomite

Koningsdag

27-apr

Raadhuis-

Nistelrode

St. Jeugdbelangen Nistelrode

plein/Tramplein
Koningsdag survival

27-apr

divese starten

Heeswijk-Dinther

Stichting Ranja

Koningsdag 2015

27-apr

De Misse

Heesch

Stichting Oranjefeesten in Heesch

Koningsdag 2015

27-apr

Dorpsplein Loosbroek

Loosbroek

Oranje Comite Loosbroek

Oranjefestijn

26-27 april

Tipweg 11

Vorstenbosch

De Schaapskooi VOF

Slabroekse paardendag

1 t/m 3 mei

Maashorstweg

Nistelrode

St. 4 span NOB

Juniorentoernooi

1 t/m 3 mei

Tipweg 8

Vorstenbosch

Jong Nederland Vorstenbosch

Rommelmarkt

3-mei

Lijsterbesdreef, Kastan-

Heeswijk-Dinther

BV De Drie Dreven Dinther

jedreeef,Lindedreef
Stille tocht

4-mei

Airnborne monument

Heeswijk-Dinther

Stichting Oranje comite

Bevrijdingsconcert Bernheze

5-mei

Plein Loosbroek

Loosbroek

Gemeente Bernheze

Outdoor Dressuurwedstrijd

8, 9 en 10 mei

Dintherseweg 14

Nistelrode

Ponyclub De Kleine Heemskinderen

Rommelmarkt

9-mei

Kerkstraat 2

Loosbroek

Protestantse kerk Dinther

Vorstenbosch Pakt Uit!

13 mei t/m 17 mei

Kerkstraat/Kapelstraat

Vorstenbosch

Stichting Cultuur + voorzieningen

Meerkampdag en Summerbreeze

14 en 16 mei

Sportpark De Hoef

Loosbroek

WHV

Dag van het Kasteel

16 en 17 mei

Kasteel Heeswijk

Heeswijk-Dinther

St. Kasteel Heeswijk

Bandintheroom

15 en 16 mei

Aa-kantstraat

Heeswijk-Dinther

Hands4events

Opendag Sterrenwacht Halley

18-mei

Bleekseweg, Halleyweg

Heesch

Sterrenwacht Halley

Fietstocht

19,20,21 mei

door de Gemeente

Heesch

TWC ons verzet

Beachvolley

Bernheze
Kermis Vorstenbosch

14-mei t/m 17 mei

Mr. Loeffenplein

Vorstenbosch

Gemeente Bernheze

Kunstmanifestatie

20 mei t/m 29 juni

Plein 1969

Heeswijk-Dinther

St. Dertien hectare

Pinksterfeesten Nistelrode

22 mei t/m 25 mei

Centrum

Nistelrode

St. Pinksterfeesten Nistelrode

Horeca bij Pinksterfeesten/Kermis

22 mei t/m 26 mei

Raadhuisplein e.o.

Nistelrode

Gezamenlijke Horeca Nistelrode

Verjaardag

22-mei

Bijlesteel 5

Heesch

Particulier verzoek

Kermis Nistelrode

23-mei t/m 26 mei

Raadhuisplein e.o.

Nistelrode

Gemeente Bernheze

Den Helder-Maastrichtloop

23 en 24 mei 2015

van kasteel Heeswijk

Heeswijk-Dinther

Het Nederlandse Rode Kruis

naar Veghel
Dorpszeskamp HDL

25-mei

Balledonk / Zaert

Heeswijk-Dinther

St. Dorpszeskamp HDL

Trap-in-Uden(2 stempelposten in

25-mei

Langenbergsestraat 12

Vorstenbosch

Trap-In Uden Volkel

gemeente)

+ Nistelrodesedijk 19

Dag van het Kasteel

25-mei

Kasteel Heeswijk

Heeswijk-Dinther

St. Kasteel Heeswijk

Bernhezer springconcours

28,29,30 en 31

Heibloemsedijk

Heeswijk-Dinther

RV de Valianten

vertrek 't Dorp 92

Heesch

Parochie De Goede Herder

mei
Tocht met een Missie

31-mei

31

Evenement

Datum

Locatie

Plaats

Organisatie

25-jarige bruiloft

30-mei

Deken v.d. Cammenweg

Heesch

Particulier verzoek

31
Beachvolleybaltoernooi

31-mei

Raadhuisplein

Nistelrode

VC Tornado

Truckrun

31-mei

Div. straten

Heeswijk-Dinther

Chauffeurs Vereniging Schijndel

Braderie

31-mei

parkterrein 't Vijfeiken

Heesch

Bar het Vijfeiken

Bernhezer MTB Cup

31-mei

Heibloemsedijk

Heeswijk-Dinther

St. Wielerevenementen Bernheze

wandeldriedaagse

1,2,3 juni 2015

start 't Pumke

Nistelrode

Stichting Jeugd belangen

wandel 4 daagse

2,3,4,5 juni 2015

start Kerkstraat

Vorstenbosch

AW4D

Buurtbarbecue

6-jun

Dr. S. van Zwanenberg-

Heesch

Buurtv. Klein Rotterdam

laan
Open dag Retsel

7-jun

bedrijventerrein Retsel

Heeswijk-Dinther

H. van Beek

buitenspeeldag 2015 ( 14 aanvra-

10-jun

Gemeente Bernheze

Vorstenbosch

Vivaan ( de Berkakkes)

Rommelmarkt

7-jun

Over den Dries/De Hoef

Nistelrode

Buurtver. Over den Dries

40 jarig bestaan De Notenkrakers

11, 12, 13 juni

Muziekspektakel

Vorstenbosch

Nistelrodesedijk 2

gen in totaal)

Vorstenbosch
Dos '80 Beachhandbaltoernooi

12, 13, 14 juni

De Misse

Heesch

C.C. de Pas

Besloten Feest

13 juni t/m 16 juni

Narcislaan 27

Heesch

Particulier verzoek

Perryfest

13-jun

Zandkant 6a

Heeswijk-Dinther

Vriendengroep S. Haeve

Feesttent tijdens de kermis

13 t/m 16 juni

Plein 1969

Heeswijk-Dinther

St. Cultuur @ evenementen HD

Kermis Heeswijk-Dinther

13 juni t/m 16 juni

Plein 1969

Heeswijk-Dinther

Gemeente Bernheze

Jaarmarkt Heeswijk-Dinther

14-jun

Hoofdstraat, Plein 1969

Heeswijk-Dinther

Ferion Markten

Natuur- en Bijenmarkt

14-jun

Raadhuis-

Nistelrode

Bijenhoudersvereniging st. Ambro-

plein/Kromstraat
Aktiedag nul verkeersdoden Brabant

17-jun

De Misse + Maximalaan-

sius Bernheze
Heesch

Gemeente Bernheze

tje
Activiteitendag

19-jun

Burg. Breukelstraat

Heeswijk-Dinther

Klein Drakenstein

Wandeldriedaagse

17 t/m 19 juni

div straten Heesch

Heesch

C.C. de Pas

Maxiorendag

20-jun

Heibloemsedijk

Heeswijk-Dinther

Jong Nederland HDL

Sarah feest

26-jun

jasmijnstraat 15

Heesch

Particulier verzoek

Besloten Feest (Kantje Pop)

27-jun

Klein Kantje 13

Nistelrode

M. van Dijk

Vrijwilligersfeest

27-jun

Achter de Berg

Nistelrode

Scouting Mira-Ceti

Ontmoetingsavond

27 juni t/m 30 juni

Donkeren-

Heeswijk-Dinther

Buurtvereniging Oranje

dijk/Bernhardstraat
Kermis Heesch

27 juni t/m 30 juni

De Misse

Heesch

Gemeente Bernheze

Muziek tijdens kermis Heesch

27 juni t/m 30 juni

De Misse

Heesch

V.O.F. Evenementen Heesch

Rondje Bernheze

27 en 28 juni

Molenhoeven/Bernheze

Loosbroek

TRV Bernheze

Braderie

29-jun

Schoon-

Heesch

Restaurant De Waard

Loosbroek

St. Albertusschool

Heeswijk-Dinther

Frank Schulpen

straat/Hoogstraat
Sponsorloop Basisschool

1-jul

Schaapsdijk/Molenhoeven

Toneelstuk

3-jul

Schulpen

32

Evenement

Datum

Locatie

Plaats

Organisatie

Muziekfestijn

4-jul

Parkeerplaats Lunen-

Loosbroek

Uitgaanscentrum Lunenburg

burg Achterzijde
Huwelijk

4-jul

Wijststraat 9

Heesch

R. Martens

Privé feest

4-jul

Oude Veghelsedijk 24

Vorstenbosch

H. van Houtum

Gala Basisschool

10-jul

Hoogstraat/laar

Nistelrode

BOBZ

Buurt barbecue Boekenweitstraat

11-jul

Speeltuinveldje Boek-

Heesch

Buurtvereniging Boekweitstraat

weitstraat
Buurtfeest Vlasakker

11-jul

Vlasakker (thv 26)

Heesch

Buurtvereniging

25-jarig huwelijk

11-jul

Binnenweg 6

Heesch

G. Remmits

Live for Africa

11 en 12 juni 2015

Kerkstraat

Vorstenbosch

Cultuur en Voorzieningen

Tenderfeest

12-jul

Plein 1969

Heeswijk-Dinther

BC Tenderfeest

Zomeravondconcert kiosk

13-jul

Zeven Eeuwen Park

Nistelrode

Fanfare St. Lambertus Nistelrode

Jumping Heeswijk

15 tot 19 juli 2015

Busselsesteeg 2

Heeswijk-Dinther

L.R. Ruiters v Pater vd Elsen

bruiloft

18-jul

Gouverneursweg 3

Heeswijk-Dinther

Particulier verzoek

Filmhuis de Pas

24-jul

Parkeerterrein achter de

Heesch

CC de Pas

Pas
Jublileum 50 jaar 't Rijk

1-aug

van 't Rijk

Nistelrode

Stichting Dewan Maluku

Jeugd en Gezinsvierdaagse

4 aug t/m 8 aug

Plein 1969

Heeswijk-Dinther

W.M.A. van Daal

Kermis Loosbroek

8 aug t/m 11 aug

Schaapsdijk e.o.

Loosbroek

Gemeente Bernheze

Besloten trouwfeest

22-aug

Molenstraat 1

Heesch

Particulier verzoek

Mini Heesch

22 t/m 29 aug

Bomenpark-Vorsselweg

Heesch

Mini Heesch

Solexrace

21 t/m 23 aug.

Terrein Stanserhorn

Heeswijk-Dinther

Stichting 24-uurs Solexrace

Kindervakantieweek

24,25 en 26 aug.

Achter de Berg

Nistelrode

Stichting Jeugd belangen Nistelrode

Kindervakantieweek

24 t/m 29 aug

Tipweg 11

Vorstenbosch

Kindervakantieweek Vorstenbosch

Kindervakantie week

24 t/m 28 aug

Donatusstraat en Hei-

Loosbroek en HD

Stichting Ranja

bloemsedijk
bruiloft

28-aug

De Leibeek 4

Nistelrode

Particulier verzoek

Buurtfeest en Oogstfeest

28 aug en 30 aug

Huis Deelen

Heesch

BV Heesch / Vinkel

Pleinfestijn

29-aug

Molenhoeven (dorps-

Loosbroek

De Kreuge

Heesch

C. van Grunsven

plein)
verjaardag 50 jaar

29-aug

Deken vd. Cammenweg
31

Zomernachtfestival Nistelrode

29-aug

Raadhuisplein

Nistelrode

St. Midzomernachtfestijn Nistelrode

introducie bier + bierproeverij

29-30 aug of 5 en

Abdijstraat 49

Heeswijk-Dinther

St. Berne Abdijbier

6 sept
Buurt borel in de wijk De Hoef !

29-aug

Langeven ( De Hoef)

Heesch

"Samen de Hoef I" )

Verjaardag sara

29-aug

Binnenpas 11

Heesch

Particulier verzoek

XRC Bernhezeloop

29-aug

Bernheze

Bernheze

St. Bernhezeloop

Het Verhaal

30-aug

Div. locaties

Heeswijk-Dinther

Bernhezer Kunstkring

Loosbroek Presenteert

30-aug

Molenhoeven (dorps-

Loosbroek

De Kreuge

plein)

33

Evenement

Datum

Locatie

Plaats

Organisatie

Kofferbakmarkt

30-aug

Leliestraat

Heesch

Buurtvereniging Bluumkesbuurt

Privefeest

1-sep

Nieuwlandsesteeg 7

Nistelrode

Particulier verzoek

particilier feest

5-sep

Jonkerstraat 10 in Nis-

Nistelrode

Toren exploitatie BV

telrode
Tour de Blauw

4-sep

div. straten Bernheze

Bernheze

Stichting Blauw

Bruiloft

4-sep

De Helling 28

Vorstenbosch

Particulier verzoek

Koningschieten

5-sep

Droevendaal

Heeswijk-Dinther

Barbara Gilde Dinther

Antiek-rommelmarkt

5-sep

Parkeerplaats Lunen-

Loosbroek

Parochie St. Servatius Loosbroek

burg
Bruiloft

5-sep

Stuifduin 6

Heesch

Particulier verzoek

Bruiloft

5-sep

Nieuwstraat 33

Heesch

Particulier verzoek

Open dag

6-sep

Derptweg 12

Vorstenbosch

zorgboerderij Van der Wijst

fietstocht

6-sep

gemeente bernheze

Bernheze

St Willibrord

Wandel 3-daagse

9 t/m 11 sept

De Wis Loosbroek e.o.

Loosbroek

Cultureel Centrum De Wis

Bruiloft

11-sep

Nistelrodesedijk 9

Vorstenbosch

Particulier verzoek

Open Monumentendag

12 + 13 sept

Bernheze

Gemeente Bernheze

Jeugdzeskamp HDL

13-sep

Schuurakker

Heeswijk-Dinther

Jong Nederland HDL

Heesch Presenteert

13-sep

t Dorp en De Misse

Heesch

St. Heesch Presenteert

introducie bier + bierproeverij

13-sep

Abdijstraat 49

Heeswijk-Dinther

St. Berne Abdijbier

Flashmob

17-sep

Bordes De Misse 6

Heesch

Cultureel Centrum De Pas

Buurtfeest

19-sep

Burg. V. Hulstlaan 35

Heesch

Particulier verzoek

Tuinfeest

19-sep

Balledonk 42

Heeswijk-Dinther

Particulier verzoek

Parachute springen tgv 71 jaar

20-sep

Kilsdonkse Molen

Heeswijk-Dinther

St. Kilsdonkse Molen

Onthulling Oorlogsmonument

20-sep

Meuwelweg t.o 3

Vorstenbosch

L. van Kessel

Ladies Event

24-sep

De Misse 4

Heesch

CC de Pas

Straat BBQ

26-sep

Akkerveld

Heesch

L. Boeijen

Nationale burendag

26-sep

Narcislaan

Heesch

Buurtvereniging Bluumkesbuurt

Veldtoertocht

27-sep

Bernheze

Bernheze

Trim- en Toerclub Oss

Overnachten Tennisvereniging Telro

26 en 27 sept

Zwarte Molenweg

Nistelrode

A. van Erp

Oogstfeest

4-okt

Kildonkseweg 4-6

Heeswijk-Dinther

Stichting de Kildonkse Molen

Bruiloft

10 en 11 okt

Kruisstraat 25

Nistelrode

Particulier verzoek

Maashorst beweegt

3 + 4 okt

Natuurcentrum De

Nistelrode

AV Oss '78

bevrijding

Maashorst e.o.
Dorpenderby

14-okt

Plein 1969

Heeswijk-Dinther

Actief Burgerschap

Bruiloft

17-okt

Fokkershoek 27

Heeswijk-Dinther

Particulier verzoek

Vogeltentoonstelling

24 en 25 okt 15

St. Willebrord

Heeswijk-Dinther

Vogelver. De Vogelvriend

Open Dag varkensstal

31 okt. 15

Nistelrodensedijk 1a

Nistelrode

Geurts Mengvoeders BV

Motorcross wedstrijden

11-17-18 okt

terrein Heibloemsedijk

Heeswijk-Dinther

M.C. Heeswijk

filmvertoning

23-okt

Plein 1969

Heeswijk-Dinther

Stichting Hadee
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Evenement

Datum

Locatie

Plaats

Organisatie

Oktoberfeest

30 en 31 okt

De Misse 4

Heesch

V.O.F. Evenementen Heesch

Dinthers Proms

30 okt. t/m 1 nov

Sporthal De Zaert

Heeswijk-Dinther

Harmonie St. Servaes

Opening nieuw pand + opendag

30 en 31 oktober

Meerstraat 32

Heeswijk-Dinther

Van lieshout dier en tuin

open dag van nieuwe varkensstal

31-okt

Nistelrodensedijk 1a

Loosbroek

Geurts Mengvoeders BV

Circus Barani

31 okt, 1 en 2 nov

Plein 1969

Heeswijk-Dinther

Robert Zinnecker

Veldtoertocht

1-nov

grondgebied Bernheze

Heesch

TWC de Voorsprong

Toertocht Vluchtoord

7-nov

grondgebied Bernheze

heesch

Toertocht Vluchtoord

Plug and Play

7-nov

De Pas, De Misse 4

Heesch

CC de Pas

Vogeltentoonstelling

7 + 8 nov

Gildenhof

Nistelrode

Vogelvereniging Vogelvreugd

Rommelmarkt, kleding speelgoed

8-nov

De Stuik Vorstenbosch

Vorstenbosch

E.H.B.O. St. Lucas Vorstenbosch

Sinterklaasintocht

14-nov

Kern Nistelrode

Nistelrode

Stichting Jeugdbelangen Nistelrode

Intocht Sinterklaas

15-nov

kern Heesch, De Pas

Heesch

Intocht Sinterklaas Heesch

Sinterklaasintocht

15-nov

Kern Heeswijk-Dinther

Heeswijk-Dinther

Stichting Oranje comite

Sinterklaasintocht

15-nov

Kern Vorstenbosch

Vorstenbosch

St. Jeugdbelangen Vorstenbosch

Bernhezer Business Event '15

21-nov

Loosbroekseweg 56

Nistelrode

St. Ondernemers Platform

Slipjacht

22 nov en 27 nov

Buitengebied

Heeswijk-Dinther

Veluwehunt/Triple B

Nacht van Heesch

28 en 29 nov

De Pas

Heesch

Cultureel Centrum De Pas

Novemberrock

28-nov

De Stuik Vorstenbosch

Vorstenbosch

Gemeenschapshuis De Stuik

Vogeltentoonstelling

4t/m 6 2015

CC.Servaes

Heeswijk-Dinther

Cultureelcentrum

Open dag + feestavond

4-6-7 dec

Loosbroekseweg 56

Nistelrode

Langenhuizen

Particulier feest

12-dec

Liekenbos

Heeswijk-Dinther

De Toren Exploitatie B.V.

Kleine kerstmarkt

13-dec

Laar 56

Nistelrode

M. Hanegraaf-Daverveld

Kerstfeest

20-dec

Kasteel Heeswijk

Heeswijk-Dinther

St. Kasteel Heeswijk

Indoor Motorcross

31-dec

Kantje 16

Nistelrode

De Rijdende Wevers

Klasse 0
Klasse B
Klasse B/C
Schouw
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BIJLAGE 3
Werkprogramma ODBN 2016
Totaal begroot
(uren):

Opdrachtgever: Gemeente Bernheze

VVGB

7390,00
€
-

Contactpersoon

Ingevuld op:
Toelichting/doel

De bedoeling van het invullen van deze tool is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de
taken die voor 2016 aan de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) worden opgedragen. Het
totaal aan werkprogramma's is input voor de begroting.
Voor een aantal taken geldt dat deze verplicht moeten worden overgedragen, de VTHbasistaken; voor een aantal taken geldt dat deze vrijwillig kunnen worden overgedragen, de
verzoektaken. De verzoektaken kunnen structureel worden overgedragen (voor de komende
jaren) of incidenteel (alleen voor 2016).
Deze tool is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de opstelling van de werkprogramma's voor alle
18 gemeenten op dezelfde manier gebeurt.
Uitgangspunten
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan het onderbrengen van
het basistakenpakket bij de ODBN. De ODBN voert hierop geen controle uit. Dit is een taak van
de provincie als interbestuurlijk toezichthouder.
Basis voor de uitvraag zijn het bedrijfsplan inclusief de brief van 14 februari 2013 van de ODBN
met een overzicht van de financiële bijdrage voor de betreffende gemeente en de dienstverleningsovereenkomst. In het bedrijfsplan zijn het basistakenpakket en het Level Playing Field
(LPF) vastgelegd met de kanttekening om deze als richtinggevend uitgangspunt te hanteren. In
de brief van 14 februari staat de wijze van doorrekening van de (te verwachten) uren inclusief
de opslag van 15% (bij vergunningverlening) voor specialistische advisering (bodem, geluid,
lucht en EV), zienswijze en beroep beschreven. De DVO stelt eisen aan de opzet van het werkprogramma. De taken waarop het LPF van toepassing is, zijn in oranje aangegeven. Kentallen
en opslagpercentage zijn indicatief. Doorberekening vindt plaats op daadwerkelijk besteedde
uren.
De inrichtingsgebonden basistaken en verzoektaken zijn eerder geïnventariseerd. Ook dit jaar
willen we graag in overleg met u komen tot een goede invulling van het werkprogramma.
De uitvraag geldt voor geheel 2016. Voor de prioritering van 2016 graag aansluiting zoeken bij
de landelijke en regionale projecten. Zie hiervoor ook het programma collectieve taken.
Opmerkingen die voortkomen uit dit werkprogramma worden verwerkt in het werkprogramma
voor 2016.
Tussen het werkprogramma, de productbladen (algemene beschrijving over wat het product
inhoudt en waarvoor het gebruikt kan worden), de zaaktypen (procesbeschrijvingen, ook wel
procedures genoemd, zijnde afspraken over werkprocessen waarbij wordt aangegeven WIE
doet WAT en WANNEER) en de werkinstructies (beschrijving van de manier waarop (HOE)
werkzaamheden worden uitgevoerd) zit een directe link. Het werkprogramma is gebasseerd op
een zaaktypencatalogus, uitgesplitst in productgroepen. Het productenboek en de werkinstructies volgen later.

36

Wijzigingen in de format t.o.v. 2015: Basistaken bodem zijn nu ondergebracht in werkblad 2
"Basistaken en verzoektaken" en verwijderd uit werkblad 3 "Overige verzoektaken". Toetsen en
advies over een sloopveiligheidsplan zijn terug te vinden in werkblad 3 "Overige verzoektaken"
onder nr. 1 "advies bouwen en wonen". Vooroverleg en Brabantse Zorgvuldigheidstoests Veehouderij is nu ook opgenomen in tabblad 2 "Basis en verzoektaken" onder respectievelijk de nr
00 en 08.
Hoe gaat een en ander in zijn werk?
De invoer van het totale uitvoeringsprogramma geschiedt conform de DVO aan de hand van
3 tabbladen:
Programma I
Dit tabblad bevat:
- VTH-landelijke basistaken (verplicht)
- VTH-overige bedrijfsmilieutaken (niet-verplicht)
Programma II
Dit tabblad bevat:
- Overige verzoektaken
Programmabegroting I, VTH-basistaken en VTH-overige bedrijfsmilieutaken (verzoektaken)
Bij de VTH-overige milieutaken is in de uitvraag 2013 aangegeven of deze structureel danwel
incidenteel zijn overgedragen aan de ODBN of incidenteel. Waar ze structureel zijn overgedragen moeten dan hetzelfde aantal uren worden ingevuld als in 2013. Incidentele verzoektaken
kunnen wel afwijken van de uitvraag 2013. In 2014 zijn de notities Asbesttaken en Mobiel breken, Overdracht reguliere basistaken Besluit bodemkwaliteit en grote infrastructurele werken
vastgesteld in zowel het DB als het AB. Verzoek is om hier bij het werkprogramma 2016 rekening mee te houden. Dit mag echter niet ten koste gaan van het LPF van de basistaak toezicht
op inrichtingen.
Programmabegroting II, overige verzoektaken
Op dit tabblad worden de overige verzoektaken aangegeven. Per taakveld moet in lijn met de
uitvraag over 2013 worden ingevuld. Naast verzoektaken binnen het omgevinbgsrecht kunnen
dit ook bijvoorbeeld om de volgende onderwerpen gaan: gemeentelijke en provinciaalse publieksacties voor het bevorderen van milieubewust en duurzaam gedrag en gebruik van goederen en diensten, het procesbegeleiden naar het ontwikkelen van een gebiedsvisie of een
beleidsvoornemen, het uitvoeren/ neerzetten van een gebiedsvisie of ontwikkeling (van groot
naar heel klein)
Collectieve taken
Voor de collectieve taken wordt een apart werkprogramma opgesteld dat jaarlijks ter besluitvorming in het dagelijks bestuur komt. Wij adviseren u ook hiermee rekening te houden met het
invullen van het werkprogramma.
Invoeren werkprogramma
In de roze gekleurde velden kunnen de geraamde uren worden ingevoerd.
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Op basis van de kengetallen uit het LPF kunnen de benodigde uren worden doorgerekend. Het
is niet verplicht hiervan gebruik te maken, maar het is wellicht wel handig als rekenhulp. Bij
toezicht is in de rekenhulp tevens rekening gehouden met het percentage eerste en tweede
hercontroles. De uiteindelijke facturering van de uren vindt plaats op basis van de daadwerkelijke urenbesteding.
Controleprogramma 2016
Als het volledige inrichtingenbestand van uw gemeente in het systeem van de ODBN is ingevoerd, kunnen wij met een voorstel komen voor het controleprogramma 2016. In 2015 is extra
inspanning verricht om de inrichtinggegevens van alle deelnemers in het systeem van de ODBN
te vullen. Hiervoor is bij een aantal deelnemers een extra uitvraag gedaan. Als de deelnemer
zelf het controleprogramma 2016 wil maken dan graag tabblad 4 "controleprogramma 2016"
invullen.
Werkprogramma gemeente Bernheze – Programma I
Nr

Productgroep

Toelichting ►

Soort

Uren

VTH-Basistaken (verplicht)
Vooroverleg
00

Vooroverleg behandelen aanvragen Omge-

Vooroverleg voor het behandelen van

vings-vergunning Wabo milieu

een aanvraag voor de oprichting van een

0

milieu-inrichting, voor het veranderen
van (de werking van) een milieuinrichting of een nieuwe, de gehele
inrichting omvattende aanvraag van een
VTH-basis

(bestaande) milieu-inrichting.
type

Categoriën C Agrarisch, C Industrie, C+ Agrarisch, C+ Industrie

opm
.

Vergunningverlening
01

Behandelen aanvragen Omgevingsvergunning

Behandelen van een aanvraag voor de

Wabo milieu

oprichting van een milieu-inrichting, voor
het veranderen van (de werking van)
een milieu-inrichting of een nieuwe, de

VTH-basis

gehele inrichting omvattende aanvraag
van een (bestaande) milieu-inrichting.
type

Categoriën C Agrarisch, C Industrie, C+ Agrarisch, C+ Industrie

opm

Ongeveer 12 vergunningen

.
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611

Nr

Productgroep

Toelichting ►

Soort

Uren

VTH-Basistaken (verplicht)

02

Actualiseren voorschriften Wabo milieu

Actualiseren van voorschriften naar

40

aanleiding van wijzigingen in wetgeving,
toestingswaarden, eigenaar, e.d. of
wanneer een vergunningsplichtig bedrijf
onder een AMvB komt te vallen. De
actualisatie kan zowel op verzoek van
VTH-basis

derden of de inrichtinghouder zijn als op
initiatief van het bevoegd gezag.
type

Categoriën C Agrarisch, C Industrie, C+ Agrarisch, C+ Industrie

Op
m.

03

Intrekken vergunningen Wabo milieu

Geheel of gedeeltelijke intrekking ver-

60

gunning als bedoeld in paragraaf 2.6
Wabo. Een intrekking kan zowel op
verzoek van derden of de inrichtinghouder zijn als op initiatief van het bevoegd
VTH-basis

gezag.
type

Categoriën C Agrarisch, C Industrie, C+ Agrarisch, C+ Industrie

opm
.

04

Behandelen milieuneutrale wijziging Omge-

Behandelen van een aanvraag tot wijzi-

vingsvergunning Wabo milieu

ging van de omgevingsvergunning met

140

milieuneutrale gevolgen (voorheen:
melding 8.19)
VTH-basis

type

VTH-basis

05

Categoriën C Agrarisch, C Industrie, C+ Agrarisch, C+ Industrie

opm
.

Beoordelen meldingen 8.40 Wm / Activiteiten-

Beoordelen van een melding 8.40

besluit

Wm/Activiteitenbesluit, excl. opstellen
maatwerk-voorschriften.

39

1150

Nr

Productgroep

Toelichting ►

Soort

Uren

VTH-Basistaken (verplicht)

type

Categoriën B en B+ Activiteitenbesluit

opm
.

Opstellen maatwerkvoorschriften

VTH-basis

06

Opstellen maatwerk-voorschriften.

type

10

Alle Typen

opm
.

07

Beoordelen Omgevingsvergun-ning beperkte

Beoordelen of inrichting kan starten met

milieutoets (OBM)

activiteiten. Voor een aantal activitei-

260

ten uit het Activiteitenbesluit hebben
bedrijven toestemming van het bevoegd
VTH-basis

gezag nodig voordat ze kunnen starten
met deze activiteiten.
type

Alle Typen

opm
.

08

Adviseren mbt vergunningen Wabo milieu

Het gaat hier om adviezen die gerelateerd zijn aan vergunningverlening, maar
geen onderdeel uitmaken van een ver-

VTH-basis

gunningprocedure. Te denken valt aan:
● het beoordelen van een aanmeldnotitie met als conclusie of er wel of geen
MER moet worden opgesteld
● het beoordelen van een milieu-effect
rapport, voorafgaande aan een vergunningprocedure.

● adviseren van het bevoegd gezag tav
een aanvraag waarvoor een ander
bevoegd gezag bevoegd is te beslissen.

40

160

Nr

Productgroep

Toelichting ►

Soort

Uren

VTH-Basistaken (verplicht)
type

Niet gespecificeerd

opm
.
Opslagpercentage 15%
XX

Indicatief opslagpercentage vergunningen van

Dit betreft opslagpercentage over het

15% voor bedenkingen, zienswijze, beroep en

totaal uren van alle inrichting gebonden

advisering, bodem, lucht en geluidsonder-

vergunningtaken conform de brief van 14

zoeken e.d.

februari 2013. Afrekening vindt plaats op

365

basis van daadwerkelijk besteedde uren.
Toezicht en handhaving
●
Toezicht
(grijs)
10

Uitvoeren controles Wabo milieu

Het uitvoeren van preventieve controles

2279

en hercontroles bij inrichtingen. De
aanleiding of aard van de controles kan
zijn: vanuit programmatisch toezicht,
gevelonderzoek, e.d., opleveringscontroles ikv vergunningverlening, systeemtoezicht, administratieve controles
type

Categoriën C Agrarisch, C Indu-

VTH-basis

strie, C+ Agrarisch, C+ Industrie,
B+ activiteitenbesluit, B activiteitenbesluit
opm

45 bedrijven afronden/uitvoeren

.

van planning 2015, 35 controles
prioriteiten 2016, 20 controles
samen met Nb-wet, 62 controles
meerjarenprogramma, 8 vuurwerkbedrijven voorcontrole en
controle tijdens verkoopdagen

11

Beoordelen voorgeschreven onderzoek

Het beoordelen van onderzoeksrappor-

10

tage, waarvan het opstellen en aanleveren aan de inrichtinghouder is voorgeVTH-basis

schreven, vanuit de vergunning of melding.
type

niet gespecificeerd

opm
.
Repressieve handhaving (bestuursrechtelijk)
basis

VTH-

15

Afhandelen van volledig traject repressieve bestuursrechtelijke handhaving.
Opstellen concept-handhavingsbesluit,
het ten uitvoer brengen van bestuurs-

41

120

Nr

Productgroep

Toelichting ►

Soort

Uren

VTH-Basistaken (verplicht)
dwang en last onder dwangsom.
type

Categoriën B, B+,C en C+

opm
.
16

Advies verzoek om handhaving

Opstellen voornemen en beschikking

40

afwijzing verzoek om handhaving of
VTH-basis

opstellen voornemen opleggen last
onder dwangsom/bestuursdwang en
beschikking.
type

Categoriën B, B+,C en C+

opm
.
17

Repressieve handhaving (strafrechtelijk)

Opstellen strafrechtelijke boete, opstel-

0

len proces-verbaal milieu, ten uitvoer
VTH-basis

brengen van strafbeschikking milieu.
type

Categoriën B, B+,C en C+

opm
.

Juridische ondersteuning vergunningverlening en handhaving
19
VTH-basis

Ondersteuning bij juridische procedures

Ondersteunen bij/uitvoeren van be-

60

zwaarschriftprocedures, (hoger) beroepspro-cedures en verzoeken voorlopige voorziening ikv vergunning- en
hanhavings-procedures.
type

Categoriën B, B+,C en C+

opm
.
Incidentmeldingen
VTH-basis

20

Behandelen klachten en incidentmeldingen

Eerste lijnsbehandeling klachten en

Wabo milieu

incidenten (meldingen ongewone voor-

170

vallen, meldingen voorgenomen activiteit). Na een eerste beoordeling wordt de
melding doorgezet naar toezicht, specialisten, vergunningverlening, o.a., als het
probleem niet direct kan worden opgelost.
type

Inrichtinggerelateerd

opm

50 uur is gereserveerd voor de

.

pilot met de Nalevingsaanpak
agrarische bedrijven met luchtwassers

● Toezicht (bruin)
21

Beoordelen meldingen en toezicht houden

Beoordelen van meldingen en toezicht

42

150,00

Nr

Productgroep

Toelichting ►

Soort

Uren

VTH-basis

VTH-Basistaken (verplicht)
i.k.v. het Besluit bodemkwaliteit

houden ikv het Besluit bodemkwaliteit

type

Basis is de beleidsnotitie

opm

Ø Toezicht op de gemelde toe-

.

passingen;
Ø Deelname van de ODBN in
het projectteam voor grote infrastructurele werken (volgens
Draaiboek handhaving Besluit
bodemkwaliteit bij grootschalige
infrastructurele werken);
Ø Toezicht op Immobilisaten en
niet meldingsplichtige toepassingen;
Ø Periodieke controle op beheer
en onderhoud van de reeds
aanwezige GBT’s, toegepaste
IBC bouwstoffen en op categorie
1 en 2 werken die nog onder de
werkingsfeer van het bouwstoffenbesluit zijn toegepast en
toegepaste IBC bouwstofffen
onder het Bbk ;
Ø Vrije veld en toezichtcontroles
op:
• illegale toepassingen van
grond, baggerspecie en IBC
bouwstoffen;
• vrije veld controles op meldingsvrije toepassingen met
name niet vormgegeven bouwstoffen (zoals puingranulaat);
• vrije veld controles op het
meldingsvrij verspreiden van
baggerspecie op de aangrenzende percelen;
Ø Toezicht op inrichtingen die
met grond en bouwstoffen werken (zoals bijv. grondbanken en
afvalstoffeninrichtingen);

VTH-basis

21A

Handhavingsamenwerking verbreding N279 en

Beoordelen van meldingen en toezicht

aanleg dynamisch beekdal

houden ikv het Besluit bodemkwaliteit

type

Projectvoorstel
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Incidenteel

140,00

Nr

Productgroep

Toelichting ►

Soort

Uren

VTH-Basistaken (verplicht)
opm
.
22

Ongewone voorvallen bodemverontreiniging

15

Het uitvoeren van toezicht tijdens (bo-

VTH-basis

dem)saneringswerkzaamheden om de
gevolgen van een ongewoon voorval
ongedaan te maken of te beperken
opm
.
23

Ketentoezicht (bruin)

15

Het uitvoeren van controle- en handhavingsactiviteiten gericht op de gehele
keten van grondverzet: toezicht houden
op het toepassen van grond, grond-

VTH-basis

transporten, het mengen van grond en
indien nodig handhavend optreden
opm
.

● Toezicht (rood)
24

Toetsen asbestinventarisatierapporten en

Het toetsen van asbestinventarisatie

toezicht sloop en asbest

rappporten en het uitvoeren van het

600

VTH-basis

toezicht op sloopwerkzaamheden voor
zover het asbest betreft
opm

Uren extrapolatie en hercontro-

.

les uit project 59 (verzoektaken)
minus 100 uur ivm probleembedrijf in 2015

● Toezicht (bruin)
25

Controle ondergrondse tanks

0

Controle op aanwezigheid van ondergrondse tank en controle adequate
verwijdering ondergrondse tank

Nr

Productgroep

Toelichting ►

Soort

VTH-milieutaken bij bedrijven die niet onder basistakenpakket vallen (structureel / incidenteel)
Vergunningverlening
Beoordelen meldingen 8.40 Wm/ Activiteitenbesluit

Beoordelen van een melding 8.40
Wm/Activiteitenbesluit, excl. opstellen
maatwerk-voorschriften.

VTH-overig
bedrijfsmilieu

26

44

Structureel

Uren

Nr

Productgroep

Toelichting ►

Soort

Uren

VTH-milieutaken bij bedrijven die niet onder basistakenpakket vallen (structureel / incidenteel)

type

B, B+

opm
.

Opstellen maatwerkvoorschriften

VTH- overig bedrijfsmilieu

27

type

Incidenteel

Alle typen

opm
.

Advies mbt vergunningen Wabo milieu

Het gaat hier om adviezen die gerelateerd zijn aan vergunningverlening, maar
geen onderdeel uitmaken van een vergunningprocedure. Te denken valt aan:

Incidenteel

● het opstellen van beleid irt inrichtingen
(bijv. tav maatwerkvoorschriften)
● advies beoordeling PRTR verslagen

VTH-overig bedrijfsmilieu

28

Opstellen maatwerk-voorschriften.

● advies verdrag van Espoo / Verdrag
van Helsinki
● advies EVOA
type

niet gespecificeerd

opm
.

Toezicht en handhaving
●
Toezicht
(grijs)

VTH- overig bedrijfsmilieu

29

Uitvoeren integrale controles Wabo milieu

Het uitvoeren van preventieve controles
en hercontroles bij inrichtingen. De
aanleiding of aard van de controles kan
zijn: vanuit programmatisch toezicht, ad
hoc controles nav klacht, melding, gevelonderzoek, e.d., administratieve
controles
type

A, B

opm
.
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Structureel

0

Nr

Toelichting ►

Productgroep

Soort

Uren

VTH-milieutaken bij bedrijven die niet onder basistakenpakket vallen (structureel / incidenteel)

30

De integrale ontroles Wabo milieu kunnen worden uitgebreid met het toezien
op de naleving van andere aspecten dan
onder punt 9 genoemd, zoals duurzaamheid, gebruiksbesluit, (mogelijke) overtredingen op het gebied van bouw of
RO.

Structureel/incidenteel

0

VTH-overig bedrijfsmilieu

Controle extra aspecten bij het uitvoeren van
controles Wabo milieu

type

A, B

opm
.
VVGB BEDRIJVEN
50

VVGB werkzaamheden

De werkzaamheden, zowel toezicht en
handhaving als vergunningverlening die
voor de VVBG bedrijven worden uitgevoerd worden hier opgenomen. Het
budgetbedrag dat in de oorspronkelijke
overdracht is opgenomen dient hier
ingevuld te worden.

0,00

6395,0
0

TOTALEN

Overige verzoektaken gemeente Bernheze – Programma II

Nr

Onderdeel

Soort

Bouwen en wonen
01

Soort

Advies bouwen

Het gaat hier om adviezen mbt bouwactiviteiten binnen een aanvraag om een

Structureel/

en wonen

omgevingsvergunning.

incidenteel

Te denken valt aan:
● advies mbt bodemverontreiniging en het tegengaan
Verzoek

dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond
● advies omtrent de bodemkwaliteit bij aankoop, verkoop en ontwikkeling van terreinen, zodat het risico van
ontwikkeling van vervuilde terreinen wordt beperkt.
● milieutechnische beoordeling van de geschiktheid
bodemkwaliteit voor beoogd gebruik met betrekking tot

46

Uren
Uren

Nr

Onderdeel

Soort

Uren

de bouwplannen.
● bodemadvies aan derden mbt de aanwezige bodemkwaliteit op grond van de bij de ODBN bekende gegevens, in opdracht van gemeente of provincie.
● begeleiding en integraal advies bouw- en sloopafval
in het kader van een sloopmelding
● begeleiding en advies tav asbestinventarisatie ikv
een sloopmelding
● advies omtrent de consequenties van een bouwplan
inzake geluidsaspecten zoals geregeld in de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder.
● beoordeling bouwakoestisch onderzoek bij een
bouwplan
● opstellen bouwakoestisch onderzoek ikv een bouwplan
● beoordelen en adviseren over sloopveiligheidsplan
01a

BZV Toets

Op de zogenoemde Ruwenbergconferentie begin 2013

150

hebben vertegenwoordigers van alle bij de veehouderij
betrokken partijen in Brabant (het Brabantberaad) de
ambitie uitgesproken vóór 2020 het concept van de
Zorgvuldige Veehouderij te realiseren. Deze Zorgvuldige Veehouderij staat voor een sector die op een gezonde manier verbonden is met de sociale en fysieke leefomgeving. De BZV is een belangrijk instrument om die
ambitie te realiseren. De BZV maakt het handelen van
de veehouder op het gebied van volksgezondheid,
dierenwelzijn en fysieke leefomgeving inzichtelijk. Wanneer de veehouder relevante aspecten beter regelt dan
de wet voorschrijft haalt hij een hoge BZV-score en kan
daarmee ontwikkelruimte verdienen. De provincie
Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het tot stand
komen en onderhouden van de BZV. Maar zij doet dit in
nauwe samenwerking met de partners in het Brabantberaad. De BZV is dan ook een gezamenlijk product van
deze partners.
Omgevingskwaliteit
02

Soort

Advies ruimtelijke

Het gaat hier om adviezen mbt de ruimtelijke planont-

Structureel/

ordening

wikkeling.

incidenteel

Te denken valt aan:
● quickscan milieu ikv RO: advies vanuit 2 of meer milieuaspecten in het kader
Verzoek

van ruimtelijke plannen en initiatieven, op basis van een kort en indicatief onderzoek.
● milieuonderzoek ikv RO: Advies vanuit 2 of meer milieuaspecten in het kader
van ruimtelijke plannen en initiatieven, op basis van een uitvoerig en concreet
onderzoek.
● milieuparagraaf: beschrijving van 2 of meer milieuaspecten ten behoeve van
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Uren
250

Nr

Onderdeel

Soort

Uren

een ruimtelijk plan of besluit, eventueel inclusief het daarvoor benodigde milieuonderzoek.
● Advies milieu i.k.v. RO bij bedrijfsvestiging: advies vanuit 2 of meer milieuaspecten over de milieuhygienische inpasbaarheid van een nieuw bedrijf of van
de uitreiding van een bestaand bedrijf.
● integrale milieubeoordeling kwaliteit van (goede) ruimtelijke ordening.
● advies bedrijven en milieuzonering: advies over de inpasbaarheid van functies in het kader van ruimtelijke plannen en initiatieven, op basis van de VNGpublicatie "Bedrijven en milieuzonering".
● beoordeling milieuonderzoek ikv RO
● beoordeling milieuparagraaf
● sectoraal advies in het kader van een ruimtelijk plan of besluit over het milieuaspect bodem, water, geluid, lucht, geur, externe veiligheid, licht en ecologie.
● beoordeling sectoraal advies in het kader van een ruimtelijk plan of besluit
over het milieuaspect bodem, water, geluid, lucht, geur, externe veiligheid, licht
en ecologie.
● verzoek hoger waarde i.k.v. RO (geluid) incl verzorging procedure en kadastrale registratie.
● advies gemeentelijke watertoets
● advies gemeentelijke omgevingsplannen
● Opstellen milieu-effectrapportage
● Beoordelen milieu-effectrapportage
Communicatie
03

Soort

Advies milieu-

Het gaat hier om activiteiten op het gebied van milieucommunicatie, natuur- en

Structureel/

communicatie

milieu-educatie en het uitvoeren van communicatieprojecten. Te denken valt

incidenteel

Uren

aan:
● Opstellen communicatieplan
● Opstellen communicatie-uitvoeringsplan
● Opstellen plan van aanpak communicatie
● Opstellen beleidsplan NME

Verzoek

● Opstellen uitvoeringsplan NME
● Uitvoeren communicatie onderzoek
● Opstellen jaarverslag NME
● Uitvoeren projecten NME
● Management communicatieproject
● ondersteuning communicatieactiviteiten met fotograferen, ontwikkelen digitale comunicatiemiddelen, ontwikkelen schriftelijke communicatiemiddelen, vormgeving en DTP
● Uitvoeren perscommunicatie
● Voorbereiden /uitvoeren workshop/presentatie
Milieubeleid

Soort

48

Uren

Onderdeel

04

Opstellen advies

Advies mbt het gemeentelijk of provinciaal milieubeleid op het gebied van duur-

Structureel/

mbt gemeentelijk

zaamheid, ecologie, bodem, water, geluid, lucht, externe veiligheid, straling,

incidenteel

of provinciaal

licht, geur, energie, duurzaam bouwen, handhaving, afval en asbest.

Verzoek

Nr

05

Soort

Verzoek

60

milieubeleid

Opstellen milieu-

Opstellen milieujaarverslag, milieubeleidsplan of milieu(uitvoerings)programma

Structureel/
incidenteel

plan of jaarverslag

Advies ISV

Adviseren over de onderdelen bodem en geluid van het Investeringsbudget

Structureel/

Stedelijke Vernieuwing (ISV)

incidenteel

verzoek

06

Uren

Beschikkingen/meldingen Wet bodembescherming

verzoek

07

verzoek

08

Soort

Advies nav pro-

Adviseren gemeente mbt provinciaal programma (water)bodemsanering, mbt

Structureel/

vinciale beschik-

provinciale (water)bodembeschikking en assistentie mbt de uitvoering van het

incidenteel

kin-

provinciaal bodemprogramma

gen/meldingen/
programma
Opstellen provin-

Opstellen beschikkingen ernst en spoed, saneringsplan, evaluatieverslag,

Structureel/

ciale beschikkin-

nazorgplan, melding art. 41 Wet bodembescherming, BUS-melding, beoordelen

incidenteel

gen/meldingen/

monitoringsrapportage

programma

Algemene plaatselijke verordening incl evenementen
XX

Uren

Soort

APV en evene-

* Deelname aan gemeentelijk evenementenoverleg als coördinator van alle

Structureel/

menten

milieuaspecten;

incidenteel

Uren

* Advieswerkzaamheden voor het organiseren van evenementen;
* Beoordelen van geluidsonderzoeken behorende bij een evenement;
* Opstellen van geluidsvoorschriften t.b.v. de evenementenvergunning;
* Het verrichten van geluidsmetingen ter controle van de voorschriften / afspraken;
* Het rapporteren van controles;

verzoek

* Afhandelen van klachten;
* Evenementenbeleid actualiseren;
* Input leveren aan actualisatie APV;

Advies en onderzoek

Soort

● Advies en onderzoek bodem

49

Uren

Nr

Onderdeel

09

Advies en onder-

Soort
Opstellen advies en uitvoeren onderzoek ikv Besluit bodemkwaliteit.

verzoek

Structureel/
incidenteel

zoek ikv Besluit

10

bodemkwaliteit

Uitvoeren (wa-

Het uitvoeren van vooronderzoek, verkennend (water)bodemonderzoek, nader

Structureel/

ter)bodemonderz

(water)bodemonderzoek, aanvullend (water)bodemonderzoek, saneringsonder-

incidenteel

oek

zoek (water)bodem, asbest in bodemonderzoek.

verzoek

Onder de samengevoegde categorie “Bodemwerkzaamheden” vallen invoer
onderzoeken en beoordelingen van onderzoeken die niet vanuit procedures mbt
vergunningverlening en handhaving komen, advisering met betrekking tot een
calamiteit en het beantwoorden van losse korte vragen. Eventuele advisering
mbt saneringen kan hier ook onder vallen.
Advies en bege-

Advies mbt (water)bodemonderzoek, (water)bodemsaneringsplan, evaluatie-

Structureel/

leiding bodemsa-

rapportage (water)bodemsanering, grondwateronderzoek, asbestrapportage

incidenteel

nering

(bodem), asbest in grondonderzoek, begeleiding (water)bodemonderzoek,

verzoek

11

12

(water)bodemsanering, asbestinventarisatie (objecten) en asbest in grondonderzoek

Uitvoeren bo-

Opstellen (water)bodemsaneringsplan, BUS-melding,

Structureel/

demsanering

evaluatierapportage (water)bodemsanering, optreden

incidenteel

verzoek

als projectleider bodemsanering

Opstellen bo-

Opstellen bodemkwaliteitskaart, inclusief bodembeheerplan, functieklassen-

Structureel/

demkaarten

kaart (Bbk)

incidenteel

Uitvoeren pro-

Uitvoeren project ikv Besluit bodemkwaliteit, sanering ondergrondse tanks

Structureel/

verzoek

13

14

incidenteel

verzoek

jecten

Overig advies

Opstellen advies mbt RAW-bestekken, advies bodem irt stortplaatsen, opstellen

Structureel/

bodem

hergebruikplan stortplaatsen.

incidenteel

verzoek

15

● Advies en onderzoek water
16

Uren

Avies en onder-

Opstellen advies en uitvoeren onderzoek kwaliteit afvalwater, advies water

Structureel/

zoek water

Wabo milieu, advies ikv Besluit lozen buiten inrichtingen en Besluit lozingen

incidenteel

50

135

Onderdeel

Uren

Monitoring wa-

Jaarlijks of periodiek monitoren van de kwaliteit van afvalwater, grondwater,

Structureel/

terkwaliteit

oppervlaktewater

incidenteel

verzoek

17

Soort
huishoudens, advies ikv Waterwet en advies waterkwaliteit (algemeen)

verzoek

Nr

● Advies en onderzoek geluid
Advies en onder-

Uitvoeren geluid- en trillingsmetingen, uitvoeren bouwakoestiekmeting, uitvoe-

Structureel/

zoek geluid

ren geluidmetingen over langere periode (monitoring), inregelen begrenzer en

incidenteel

verzoek

18

vaststellen toelaatbaar geluiniveau in horecagelegenheden, beoordelen akoestisch onderzoek derden, advies nav uitgevoerde geluidmetingen

Sanering ver-

Advies mbt inventarisatie en programmering sanering verkeerslawaai, uitvoe-

Structureel/

keerslawaai

ring en begeleiding project sanering verkeerslawaai (treffen maatregelen)

incidenteel

Zonebeheer

Bepalen ligging geluidzonde industrieterrein aan de hand van berekeningen,

Structureel/

industrielawaai

toetsen of geluidbelasting van een bedrijf voldoet aan de grenswaarden van

incidenteel

verzoek

19

60

een gezoneerd industrieterrein irt aanvraag omgevingsvergunning, actualiseren

verzoek

20

geluidsituatie gezoneerd industrieterrein

● Advies en onderzoek lucht/geur

verzoek

21

Advies en onder-

Opstellen rapportage ikv art 5.2 Wm Luchtkwaliteitseisen, advies luchtkwaliteit

Structureel/

zoek luchtkwali-

irt intensieve veehouderijen, advies luchtkwaliteit irt wegverkeer, uitvoeren

incidenteel

teit en geur

onderzoek naar luchtkwaliteit, begeleiden uitvoering (grootschalig) luchtkwaliteitsonderzoek, beoordelen rapportage luchtonderzoek, uitvoeren geuronderzoek, beoordelen rapportage geuronderzoek en advies industriele emissies.

● Advies en onderzoek externe veiligheid

verzoek

22

Advies en onder-

Advies routering gevaarlijke stoffen, opstellen QRA, beoordeling QRA, toetsing

Structureel/

zoek externe

inrichtingen aan BEV en REVI, advies externe veiligheid ikv vergunningverle-

incidenteel

veilgheid

ning (voor zover dit geen deel uit maakt een bij de ODBN in behandeling zijnde
vergunningprocedure)

● Advies en onderzoek asbest

verzoek

23

Advies en onder-

Begeleiden asbestinventarisatie (objecten), initieren asbestinventarisatie (objec-

Structureel/

zoek asbest

ten), advies asbestinventarisatie (objecten), uitvoering asbestonderzoek en -

incidenteel

sanering (objecten), communicatie over / toelichting geven op asbest wet- en
regelgeving

51

40

Nr

Onderdeel

Soort

Uren

● Juridische ondersteuning en advies

verzoek

24

Juridische onder-

Het geven van algemene juridische ondersteuning (vraagbaak), algemene

Structureel/

steuning en

juridische ondersteuning ikv wet- en regelgeving, opstellen juridisch advies

incidenteel

advies

(neg)

● Advies en onderzoek overig

verzoek

25

Advies ikv een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), opstellen V&G-

Structureel/

zoek veiligheid

plan, beoordelen V&G-plan, advies omgevingsplan, advies en uitvoering Risico-

incidenteel

en gezondheid

inventarisatie en -evaluatie (RI&E), advies ikv arbo-wetgeving, advies Gezondheidseffectscreening (GES)

Advies en onder-

Advies ikv Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet, advies cultuurtech-

Structureel/

zoek overig

niek, advies bemesting en groeimogelijkheden groen en bomen

incidenteel

verzoek

26

Advies en onder-

Ambtelijke ondersteuning
Ondersteuning
rampenbestrijding en calamiteiten

geld. De huidige regeling wordt in stand gehouden en staat voor een 24-uurs

Structureel/
incidenteel

beschikbaarheid van deskundig personeel t.o.v. het rampenplan

Ambtelijke on-

Avisering backoffice, detachering, vertegenwoordiging opdrachtgever, project-

Structureel/

dersteuning

leiding van, -deelname aan projecten binnen gemeente of provincie

incidenteel

Informatiever-

Geven van informatie aan burgers en bedrijven, gemeente- en provincieambte-

Structureel/

strekking

naren, verstrekken van bodeminformatie aan derden (makelaars, e.d.), ver-

incidenteel

250

verzoek

33

Nu via waakvlam overeenkomst tussen gemeenten en veiligheidsregio's gere-

Informatieverstrekking

strekken van verkeersgegevens aan derden, verstrekken van VTH-gegevens

verzoek

34

ikv milieujaarverslag gemeente of provincie

Milieukartering en gegevensbeheer

verzoek

35

Milieukartering

Opzetten verkeersmilieukaart, bodeminformatiesysteem, geluidniveaukaart,

Structureel/

en gegevensbe-

luchtkwaliteitskaart, milieukaart (multidisciplinair), themakaart bodem/water,

incidenteel

heer

beheer verkeersmilieukaart, bodeminformatiesysteem, RIS/RRGS, Atlas van
Brabant

Vergunningverlening (niet zijnde bedrijfsmilieutaken)

52

50

Nr
36

Onderdeel

Soort

Behandelen

Behandelen van een aanvraag voor de oprichting of verbouwing van een

Structureel/

aanvragen Om-

bouwwerk, beoordelen asbestinventarisatie ikv sloopmelding

incidenteel

Behandelen

Behandelen van een aanvraag of melding voor het in gebruik nemen van een

Structureel/

aanvragen Om-

bouwwerk of inrichting

incidenteel

Behandelen

Behandelen van een aanvraag voor het veranderen van een beschermd arche-

Structureel/

aanvragen Om-

ologisch bouwwerk (monument )

incidenteel

Behandelen

Afhandelen van een aanvraag voor ontheffing ikv wet- en regelgeving, gemeen-

Structureel/

aanvragen om

telijke en provinciale verordeningen, zoals Wro, evenementen, stookverbod,

incidenteel

ontheffing

Luchtvaartwet, Bouwbesluit.

gevingsvergunning Wabo
BRIKS waarvan
verzoek

gemeenten
bevoegd gezag
zijn (voor de
provincie in
landelijk basistakenpakket opgenomen)

verzoek

37

verzoek

38

verzoek

39

gevingsvergunning Wabo gebruik

gevingsvergunning Wabo monument

Toezicht en Handhaving (niet zijnde bedrijfsmilieutaken)
● Toezicht (grijs)
41

Toezicht Lucht-

Het uitvoeren van toezicht ikv de Luchtvaartwet

Structureel/
incidenteel

verzoek

vaartwet

42

Specifieke op-

Opdracht op het grijze kleurspoor, niet eerder genoemd

Structureel/
incidenteel

verzoek

drachten grijs

● Toezicht (groen)
44

Toezicht buiten-

Het uitvoeren van toezicht op naleving van de regels in het buitengebied (niet in

Structureel/

gebied

het kader van SSiB)

incidenteel

53

Uren

Onderdeel

Soort

verzoek

Nr

45

Toezicht stiltege-

Het uitvoeren van toezicht op de naleving van de regels in stiltegebieden

Structureel/
incidenteel

verzoek

bieden

46

Specifieke op-

Opdracht op het groene kleurspoor, niet eerder genoemd

Structureel/
incidenteel

verzoek

drachten groen

● Toezicht (blauw)
Uitvoeren toe-

Het uitvoeren van toezicht op de naleving van de regels in het Besluit lozingen

Structureel/

zicht op lozingen

afvalwater huishoudens, het Besluit lozen buiten inrichtingen en overige regel-

incidenteel

geving omtrent lozingen

verzoek

53

verzoek

54

55

Uitvoeren toe-

Het uitvoeren van toezicht op de naleving van de regels van de Gronwaterwet

Structureel/

zicht ikv Grond-

bij grondwaterontrekkingen, aanleg en gebruik van KWO-installaties en het

incidenteel

waterwet

opsporen van illegale grondwateronttrekkingen

Uitvoeren toe-

Het uitvoeren van toezicht op activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden

verzoek
verzoek

57

58

Structureel/
incidenteel

zicht ikv PMV
grondwaterbeschermingsgebieden
Controle kwaliteit

Structureel/

riolering (binnen

incidenteel

en buiten inrichtingen)

Specifieke op-

Opdracht op het blauwe kleurspoor, niet eerder genoemd

Structureel/
incidenteel

verzoek

drachten blauw

● Toezicht (rood)

54

Uren

Onderdeel

59

Integrale controle

Het uitvoeren van toezicht op bouwwerken en de gebouwde omgeving, in op-

Structureel/

BRIKS, waarvan

richtingsfase en gebruiksfase, incl eventuele hercontroles

incidenteel

Toezicht brand-

Het uitvoeren van toezicht op bouwwerken op de naleving van brandveilig-

Structureel/

veilig gebruik

heidsaspecten van gebruiksvergunningen en -meldingen

incidenteel

Opdracht op het rode kleurspoor, niet eerder genoemd

Structureel/

verzoek

Nr

verzoek

60

61

Soort

Uren

gemeente bevoegd gezag

bouwwerken

Specifieke op-

incidenteel

verzoek

drachten rood

● Toezicht (paars)
62

Integrale openba-

Het uitvoeren van toezicht in de openbare ruimte

Structureel/
incidenteel

verzoek

re ruimte

63

Specifieke op-

Opdracht op het paarse kleurspoor, niet eerder genoemd

Structureel/
incidenteel

verzoek

drachten paars

● Overige verzoektaken
64

Overige verzoek-

Coördinatie en vraagbaak vergunningverlening

Structureel/
incidenteel

verzoek

taken

Overige verzoek-

Beheer van het inrichtingenbestand, verstrekken van informatie op reguliere als

Structureel/

taken

ad hoc basis. Beheer van KvK gegevens en fotobestanden.

incidenteel

verzoek

65

TOTALEN

995,00

55

Inrichtingenbestand gemeente
Naam

Adres

Postcode

Plaats

SBI-

Omschrij-

code

ving

Type

56

BTP / Gem

Laatste periodieke

Bijzonder-

controledatum

heden

Aantal: 300
50

Activiteiten
Woning

Voorbereiding
1
1
0,5
2
3
1
1
1

Controleuitzetten/
1,58
3,72
0,78
4,2
5,5
1,84
2,32
2,1

0,6
1,32
0,3
0,65
3
0,32
1,5
1

Brandveiligheid
0,74
2
0,32
0,9
3,65
0,36
0,5
0,9

Eindcontrole/
1
1,1
0,37
0,9
1,3
0,45
1
0,9

Uren
4,92
9,14
2,27
8,65
16,45
3,97
6,32
5,9

Totaal aantal uren
246
182,8
351,9

20
155
8

69,2
4

65,8
11

Publiek

43,67
32

202,2

Bedrijf

118
550
50
100
200
100
60

Eindtotaal: 4419,57 uren

57
300
500
50
150
75

Bouw/RO gerelateerd

10
50
20
20
20
150
40
150

Overig

25
50

Fundatie/Kelders

algemeen

Gereedmelden

Archivering

150

Asbest scholen/openbare gebouwen

Projecten

Oneigenlijk gebruik bedrijfswoningen

20

Plattelandswoningen

Huisvesting arbeidsmigranten

De Wildhorst

Monumenten

Evenementen

Ondersteuning uitvoering Opiumwet

Ondersteuning milieucontroles

Vrijkomende bebouwing

Oor- en oogtaken

Ondersteuning BOA/Politie/APV taken

Inrichtingseisen Drank- en Horecawet

Inzet calamiteiten

arboaspecten

Verzoeken om handhaving

Klachten/meldingen

Toezicht reclame

Opstellen waarnemingsrapporten

les/gebruiksmeldingen/vergunningen)

Brandveiligheid overige (hercontro-

Asbestaangelegenheden

Toezicht ruimtelijke ordening (gebruik)

Illegale bouw (zonder vergunning)

Toezicht bestaande bouw

Handhavingszaken

info/mediation)

Hercontroles (Constructieberekeningen/

Industrieel

Agrarisch

Horeca/evenementen

Kantoor /winkels/kinderopvang

Verzorgingshuis

School sporthal

Vergunningsvrij/BAG

Verbouwingen e.d. <100.000

uren

Mantelzorg

Constructies/
Hoogbouw >500.000

Laagbouw >100.000-500.000

BIJLAGE 4

Bouwtoezicht uren 2015

2015

Bouwtoezicht

60
60
50
150

