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HET UITVOERINGSPROGRAMMA  
Voor alle taken is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Er is een raming gemaakt van het werkaanbod en de uren, die 
nodig zijn om het beleid te kunnen realiseren. Deze kengetallen zijn deels afgeleid van landelijke projecten, deels zijn 
zij intern bepaald. Op basis van deze berekening wordt inzicht verkregen in hoeveel capaciteit wordt gevraagd.  
Met de uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan is circa 42.000 uur gemoeid als gekeken wordt naar de reguliere 
taken en het themagerichte toezicht. Deze uren zijn als volgt te verdelen: 
 

Taken Uren 

Reguliere taken   

Informatievoorziening en vergunningverlening 10.475 

Toezicht en handhaving kort / aflopend 3.565 

Toezicht en handhaving periodiek 5.130 

Subtotaal 19.170 

Themagericht toezicht en handhaving   

Kamperen buiten inrichtingen (snipperverkaveling) 4.650 

Permanente bewoning recreatiewoningen 4.875 

Bereikbaarheid en brandveiligheid recreatieterreinen 6.075 

Illegale bouw, aanleg en gebruik recreatieterreinen 7.500 

Subtotaal 23.100 

Totaal 42.270 

 

De uren voor reguliere taken zijn 45% van het totaal aantal uren. Informatievoorziening en vergunningverlening neemt 
bij de reguliere taken de meeste tijd voor haar rekening (55%).  Uit de tabel blijkt dat ruim 23.000 uur nodig is voor het 
programmatisch thematisch toezicht. Wanneer deze projecten (tegelijkertijd) worden uitgevoerd is hiervoor zeer veel 
capaciteit nodig. Het zal blijken dat de gemeente deze capaciteit niet beschikbaar heeft en alle aanwezige capaciteit 
nodig heeft voor het uitvoeren van de reguliere taken.  
 
De capaciteitsraming heeft betrekking op de basisbezetting voor de komende periode. Het werkaanbod van ingedien de 
aanvragen, klachten, bezwaarschriften e.d. is echter onderhevig aan fluctuaties. Deze fluctuaties worden veroorzaakt 
door factoren, die buiten de invloedssfeer van de gemeente liggen. Vooral economische en maatschappelijke factoren 
zijn van invloed op de aantallen. Ook wijzigingen van wet- en regelgeving kunnen leiden tot fluctuaties evenals de wijze 
waarop de gemeente deze wet- en regelgeving implementeert.  
 
In totaal is voor de reguliere taken 14,0 fte aan formatie nodig: 7,8 fte voor informatievoorziening en 
vergunningverlening, en 6,2 fte voor toezicht en handhaving.  Er is 12,5 fte beschikbaar voor het uitvoeren van de 
producten / taken, die onderdeel uitmaken van het Omgevingsbeleidsplan. Naast de eigen capaciteit beschikt de 
gemeente over budget voor inhuur van een constructiebureau voor toetswerkzaamheden. Het budget bedraagt 
10.000,--. Hiervoor kan circa 110 uur aan deskundigheid worden ingehuurd. 
 
Geconcludeerd kan worden dat een tekort aanwezig is van circa 1,4 fte om het geformuleerde beleid bij de reguliere 
taken te kunnen realiseren: 0,3 fte bij informatievoorziening en vergunningverlening en 1,1 fte bij toezicht en 
handhaving. Aansluitend is geprobeerd te komen tot een nadere verschillenanalyse. De volgende conclusies kunnen 
worden getrokken: 
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Informatievoorziening en vergunningverlening 
 

 Benodigd Beschikbaar 

Info en vergunningverlening Aantal uren  Aantal uren  

Wabo algemeen 2.765 2,0 2.415 1,8 

Bouw 2.655 2,0 2.245 1,7 

Milieu 1.045 0,8 1.035 0,8 

APV 900 0,7 930 0,7 

KCC 1.075 0,8 1.170 0,9 

Juridisch 1.115 0,8 1.065 0,8 

RO 475 0,4 475 0,4 

Brandweer 440 0,3 465 0,3 

Totaal 10.470 7,8 9.800 7,4 

 
Er is sprake van circa 0,3 fte verschil: 

 Er is sprake van een tekort van 0,1 fte bij Wabo algemeen. Dit zijn de regie- en administratiewerkzaamheden. 
Het tekort kan worden gecompenseerd door het overschot van 0,1 fte bij het KCC. Op dit moment verricht het 
KCC namelijk ook reeds administratieve zaken voor de het Omgevingsbeleidsplan genoemde activiteiten en 
taken. 

 Het verschil is daardoor geheel terug te voeren op de discipline Bouw en wel door het toepassen van het 
landelijke protocol constructieve veiligheid. Deze vergt meer inzet dan tot op heden als gekeken wordt naar 
het beoordelen van constructietekeningen en berekeningen.  
 

Toezicht en handhaving 
 

 Benodigd Beschikbaar 

Toezicht en handhaving Aantal uren  Aantal uren  

Wabo algemeen 1.315 1,0 1.360 1,0 

Bouw 1.815 1,3 1.255 0,9 

Milieu 1.265 0,9 1.200 0,9 

APV 215 0,2 80 0,1 

Gebied 2.230 1,5 1.640 1,2 

Juridisch 1.385 1,0 1.270 0,9 

Brandweer 380 0,3 110 0,1 

Totaal 8.605 6,2 6.915 5,1 

 
Er is sprake van een tekort van 1,1 fte: 

 Het verschil op het gebied van toezicht is voor een deel terug te voeren op de discipline Bouw. De 
belangrijkste oorzaak is het hanteren van het landelijke toezichtsprotocol (ver)bouwen als adequaat niveau. 
Uitvoering geven aan dit protocol vraagt meer uren dan op dit moment.  

 De inrichtinggebonden controles op basis van de Drank- en horecawet, die per 1 januari 2013 bij de gemeente 
liggen, zorgen voor het verschil bij de discipline APV. 

 Daarnaast zorgt het introduceren van het programmatisch gebiedsgericht toezicht voor een verschil. Dit speelt 
bij de discipline gebiedstoezicht.  

 Het verschil bij de Brandweer is terug te voeren op het feit dat in het Omgevingsbeleidsplan wordt uitgegaan 
van meer periodieke controles dan op dit moment in de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen. Het 
Omgevingsbeleidsplan heeft een raming gemaakt van het inrichtingenbestand en heeft daarop de richtlijnen 
uit het Prevap gehanteerd. 

 Bij Milieu zijn de kengetallen op het minimum niveau van de Omgevingsdienst overgenomen. Hierdoor is 
sprake van een evenwicht tussen vraag en aanbod. Hantering van het basisniveau zal leiden tot meer 
benodigde capaciteit. 
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HET AFWEGINGSKADER 
Bezig zijn met het Wabobeleidsplan is bezig zijn met het zoeken naar evenwicht tussen kwaliteit en kwant iteit. Het 
verschil tussen de benodigde en aanwezige capaciteit vraagt om een afweging. De taken i.c. producten kunnen op 
verschillende uitvoeringsniveaus worden gerealiseerd. Aan ieder uitvoeringsniveau hangt een prijskaartje. Dit 
prijskaartje wordt bepaald door de inzet van vooral capaciteit. Aan ieder uitvoeringsniveau hangt ook een risicoprofiel. 

tegen welke prijs wil het bestuur afgedekt 
 

a. Het aantrekken van de benodigde extra capaciteit om het beleid uit te voeren en de kosten hiervoor, voor 
zover mogelijk, door te berekenen in de leges.  

b. Het niet aantrekken van de benodigde extra capaciteit door het afschalen van het voorgestelde beleid.  
het aantrekken van extra capaciteit niet als 

een optie gezien. 
 
Op basis van de verschillenanalyse zijn aanknopingspunten te vinden voor de te maken afweging. Het maken van 
keuzen start met de keuze om het thematisch toezicht in de vorm van een aantal projecten niet uit te voeren. Zoals 
aangegeven is bij gelijktijdige uitvoering ruim 23.000 uur nodig. Deze uren zijn niet beschikbaar, tenzij besloten wordt 
in grote mate reguliere taken niet meer uit te voeren. Een andere keuze is onlangs buiten het Omgevingsbeleidsplan 
reeds gemaakt: er is gekozen voor de optie om de bezoekfrequentie van alle type milieu-inrichtingen af te schalen tot 
het minimum niveau.  Om het resterende verschil in capaciteit te overbruggen moeten voor een aantal producten nog 
keuzen worden gemaakt. Concreet gaat het om: 
 

1. Vergunningverlening toetsing (ver)bouwen constructieve tekeningen en berekeningen. Dit product heeft 
betrekking op het maatschappelijk effect fysieke veiligheid. Door constructief onveilige bouwwerken kunnen 
instortingen, verzakkingen en andere, voor gebruikers, gevaarlijke omstandigheden ontstaan.  

o Optie 1: beoordeling ten opzichte van het adequate niveau afschalen tot marginaal. 
o Optie 2: verhoging van de leges om de beoordeling op het adequate niveau te kunnen uitvoeren in 

combinatie met kortingsmaatregelen om aanvragers / vergunninghouders te belonen als zij kunnen 
aantonen hun zaak op orde te hebben (bijvoorbeeld door inhuur van een gecertificeerd bureau). 
 

2. Toezicht en handhaving (ver)bouwen. Dit product heeft betrekking op het maatschappelijk effect fysieke 
veiligheid (zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en gebruiksveiligheid), gezondheid (zoals ventilatie, 
geluid, daglicht) en ruimtelijke kwaliteit (ruimtelijke en esthetische inpassing). Door onjuiste uitvoering 
kunnen gevaarlijk en ongezonde bouwwerken ontstaan, die niet voldoen aan wet- en regelgeving en niet 
passen in hun directe omgeving. 

o Optie 1: toezicht ten opzicht van het adequate niveau afschalen tot beperkt / marginaal. 
o Optie 2: verhoging van de leges om toezicht op het adequate niveau te kunnen uitvoeren in 

combinatie met kortingsmaatregelen om aanvragers / vergunninghouders te belonen als zij kunnen 
aantonen hun zaak op orde te hebben (bijvoorbeeld door inhuur van een onafhankelijk 
toezichthouder of indiening van een toezichtsplan). 
 

3. Toezicht en handhaving gebiedsgericht toezicht. Dit product heeft betrekking op het maatschappelijk effect 
ruimtelijke kwaliteit. Het opsporen en optreden tegen met name bouwen, slopen, aanleggen en vellen van 
houtopstand zonder vergunning, en strijdig gebruik van bouwwerken en terreinen Deze overtredingen kunnen 
zorgen voor aantasting van bestaande kwaliteiten in stedenbouwkundige, landschappelijke en ruimtelijke zin.  

o Optie 1: gedeeltelijk oppakken van het gebiedsgericht toezicht door minder patrouilles te houden. 
o Optie 2: meer tijd vrijmaken voor het gebiedsgericht toezicht door het bureauwerk van de 

gebiedstoezichthouders terug te dringen; mogelijkheden hiervoor zijn: bij klachtmeldingen en eigen 
waarnemingen loslaten van de integrale benadering, minder intensief onderzoek voor de BAG doen 
in combinatie met heldere beleidsregels, minder overtredingen oppakken door strengere prioritering. 
 

4. Toezicht en handhaving exploiteren drank- en horeca inrichting. Dit product heeft betrekking op het 
maatschappelijk effect gezondheid. Het voorkomen dat alcohol wordt geschonken, verkocht en verstrekt aan 
jongeren en door personen die daarvoor niet zijn opgeleid. Het betreft hier de controles van de inrichting zelf, 
niet van leeftijdsgrensinspecties bij jongeren.  Voor deze controles is separaat beleid geformuleerd. 

o Optie 1: geen toezicht houden horeca-inrichtingen. 
o Optie 2: het toezicht op het exploiteren van  drank- en horeca-inrichtingen combineren met het 

toezicht op milieuaspecten van horeca-inrichtingen; het toezicht op de milieuaspecten blijft een taak 
van de gemeente (geen overdracht naar Omgevingsdienst;  dit betekent wel een herordening van de 
uren voor het gemeentelijke milieu-toezicht. 
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o Optie 3: komen tot volledig integraal toezicht bij horeca-inrichtingen, waarbij ook aspecten van 
brandveiligheid en exploitatievergunning Apv worden meegenomen; dit betekent wel een 
herordening van de uren voor het gemeentelijke milieu-toezicht. 
 

5. Toezicht en handhaving exploiteren milieu-inrichtingen (onderdeel gemeente). Dit product heeft betrekking 
op het maatschappelijk effect milieukwaliteit. Door een onjuiste of onzorgvuldige bedrijfsvoering kan het 
bedrijf een negatief effect hebben op de kwaliteit van bodem, water; lucht e.d. De Omgevingsdienst gaat uit 
van een controlefrequentie van minimaal 1x 10 jaar voor de achterblijvende inrichtingen. Deze frequentie 
wordt door de gemeente overgenomen. Daarbij wordt wel de vraag gesteld of een dergelijke frequentie 
vanuit het oogpunt van milieuwinst rendement oplevert.  Het voorstel is om deze uren effectiever in te zetten: 

o Integrale controles bij horeca en sportverenigingen (zie vorige punt). 
o Gebiedsgericht toezicht op industrieterreinen. 
o Administratief toezicht bij particuliere propaantanks. 
o Bij bepaalde branches geen controles, waardoor bij andere branches een hogere controlefrequentie 

kan worden gerealiseerd. 
 

6. Toezicht en handhaving brandveilig gebruik bouwwerken. Dit product heeft betrekking op het maatschappelijk 
effect fysieke veiligheid. Door brandonveilig gebruik van bouwwerken kunnen gevaarlijke omstandigheden 
ontstaan als brand uitbreekt (bijvoorbeeld geblokkeerde vluchtroutes, niet werkende noodverlichting, snelle 
uitbreiding van brand), situaties aanwezig zijn die het ontstaan van brand kunnen bevorderen (gebruik 
gevaarlijke materialen, onjuiste opslag van goederen) of het bestrijden van brand kunnen bemoeilijken (niet 
werkende apparaten). 

o Optie 1: het adequaat niveau afschalen tot het huidige marginale niveau . 
o Optie 2: het stellen van andere prioriteiten binnen de dienstverleningsovereenkomst met de 

Brandweer om uren vrij te maken voor het toezicht tijdens de gebruiksfase. 
o Optie 3: het beschikbaar stellen van extra financiële middelen om het adequaat niveau te kunnen 

realiseren. 
 
Op basis van de zojuist genoemde afwegingsvraagstukken worden de volgende keuzen gemaakt: 
Direct uitvoerbaar: 

1. Er wordt bij het periodiek toezicht op het exploiteren van een milieu-inrichting afgeschaald tot het aantal uur 
dat daadwerkelijk aan de Omgevingsdienst wordt overgedragen. 

2. Projecten op het gebied van thematisch toezicht worden niet uitgevoerd. 
3. Het toezicht op brandveilig gebruik tijdens de gebruiksfase vindt op het adequate niveau plaats.   
4. Er vinden integrale controles exploiteren drank- en horeca inrichtingen plaats (met uitzondering van de 

leeftijdsgrenzen-inspecties) door een andere inzet van de gemeentelijke uren voor het toezicht op milieu-
inrichtingen. 

Onderzoek / nader beleid nodig: 
5. Er vindt volledig programmatisch gebiedsgericht toezicht plaats doordat heldere keuzen (door middel van nog 

op te stellen beleidsregels  in aansluiting op het reeds eerder genoemde notitie inzake BAG) worden gemaakt 
bij de aanpak van overtredingen. 

6. De toetsing van constructietekeningen en berekeningen vindt plaats op het adequate niveau, waarbij via de 
leges gekomen wordt tot dekking van de benodigde uren. 

7. Het toezicht op (ver)bouwen vindt plaats op het adequate niveau, waarbij via de leges gekomen wordt tot 
dekking van de benodigde uren. 

 
Ten aanzien van punt 5 wordt in 2013 nader beleid ontwikkeld en keuzen gemaakt. Uitvoering vindt plaats uiterlijk 
vanaf 1 januari 2014. Het hanteren van een legesverhoging bij punten 6 en 7 moet op dit moment met de nodige 
terughoudend worden benaderd. Er heeft onlangs een onderzoek naar de leges plaatsgevonden.  Op basis hiervan is 
besloten om niet tot verhoging over te gaan. De resultaten van het Omgevingsbeleidsplan zijn echter aanleiding om te 
komen tot verder onderzoek. Het uitgangspunt is dat daar waar kosten in de legesverordening kunnen worden 
doorberekend dit ook moet gebeuren. Daarbij wordt gedacht aan een bepaalde manier van belonen als burgers of 
ondernemers zaken goed voor elkaar hebben en de gemeente in principe minder tijd kwijt is om de 
aannemelijkheidstoets uit te voeren. Aan de hand van een kosten  batenanalyse zal moeten worden nagegaan hoe 
binnen de legesstructuur en regels tot een dergelijke constructie gekomen kan worden. Mocht niet tot een 
bevredigende constructie gekomen worden dat zullen ten aanzien punt 6 en 7 een andere afweging gemaakt moet 
worden: afschaling tot het huidige niveau.  
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risico (gemiddeld)
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hoog laag

naleeftekort doelgroep
hoog laag

Prioriteit (1 t/m 4)

Aantal actief in de regio?

volksgezondheid
(ziekmakend)

fysieke veiligheid
(fysiek letsel aan personen)

bodem
(aantasting bodemkwaliteit)

Prioriteit politie

fysieke leefomgeving
(hinder door stank, geluid etc.)

financieel
(fin econ. schade samenleving)

imago
(politiek bestuurlijk

afbreukrisico)

water
(aantasting waterkwaliteit)

lucht
(aantasting luchtkwaliteit)


