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Geachte raad- en burgerleden,
Op dinsdag 25 april 2017 heeft ons college het jaarverslag handhaving over 2016 vastgesteld.
Het betreft de taakvelden ruimtelijke ordening, bouwen & wonen, milieu, brandveiligheid, en
APV en bijzondere wetten.
Hieronder gaan we in het kort in op de belangrijkste conclusies per taakveld.
 Bouw en ruimtelijke ordening
De hoogste prioriteiten en dus ook tijdsbesteding gaan uit naar het controleren op en eventueel
handhaven van: ‘strijdigheden met het bestemmingsplan, ’illegaal bouwen’ en meer specifiek
‘vergunde bijwoningen’ en ‘huisvesting arbeidsmigranten’.
Er zijn in het afgelopen jaar geen handhavingszaken geweest en het aantal beschikbare en
bestede uren per prioriteit is voldoende geweest en kan in 2017 ongewijzigd blijven.
 Milieu
In 2016 zijn nagenoeg alle, in het uitvoeringsprogramma opgenomen controles (43)
gerealiseerd. Er heeft in het afgelopen jaar geen repressieve handhaving plaats gevonden en er
is nauwelijks tijd besteed aan het behandelen van bezwaar en beroep.
Aanpassing van het aantal uren voor 2017 is daarom niet noodzakelijk.
Specifiek met betrekking tot het speerpunt ‘asbest’ geldt dat er over 2016 sprake was een lichte
overschrijding van het aantal geplande uren. Voornaamste reden is dat er in het afgelopen jaar
2 grote handhavingszaken zijn geweest.
De urenplanning voor 2017 is hierop aangepast.
Binnen ODBN zijn er in 2016 stappen gezet om het interne werkproces met betrekking tot
asbest verder te optimaliseren, de efficiency te verhogen en de kosten te drukken. Onder
andere door verdere automatisering en een meer risicogerichte beoordeling van
asbestinventarisatierapporten (Quick scans).
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 Brandveiligheid
Op 17 oktober 2016 heeft ons college ingestemd met de ‘Toezichtstrategie Brandveiligheid
2017-2021’. Deze strategie is in samenwerking met de brandweer Brabant-Noord en de
inliggende gemeenten vastgesteld. En zal bij de eerstvolgende herziening van het beleidsplan
handhaving worden opgenomen. De provincie, welke zorg draagt voor het Interbestuurlijk
toezicht, heeft aangegeven achter deze strategie te staan.
Met deze toezichtstrategie wordt beoogd het toezicht in het kader van de brandveiligheid zo in
te richten dat er een maximale veiligheidswinst wordt behaald op de bestuurlijke doelstelling:
‘het voorkomen van slachtoffers’. Secundair gaat de aandacht uit naar ‘het voorkomen van
onherstelbare schade bij brand en het voorkomen van grootse maatschappelijke ontwrichting bij
brand’.
De uitkomsten van de risico-analyse zijn vertaald naar een 4 jaarlijkse toezichtstrategie en
vastgelegd in de Toezichtstrategie Brandveiligheid 2017-2021. Met ingang van 2017 wordt
daaraan gevolg gegeven en aan het einde van dat jaar vindt er een evaluatie op de
uitgangspunten plaats. Daarover zullen wij u volgend jaar informeren.
 APV en bijzondere wetten
In 2016 is er binnen dit domein één handhavingszaak aan de orde geweest. Dit ten aanzien van
het overschrijden van de termijn voor drankverstrekking bij een paracommerciële inrichting.
Hierover is een voornemen dwangsom verstuurd. Daar is het toen bij gebleven.
Verder zijn er tijdens carnaval de gebruikelijke controles op sluitingstijden èn eventuele
overtredingen van schenken van alcohol aan 18 minners uitgevoerd. Daaruit zijn geen
onregelmatigheden naar voren gekomen. Dezelfde conclusie geldt voor de controles op het
afsteken van vuurwerk tijdens oudejaarsnacht.
Ook een verscherpte controle bij een horecagelegenheid naar aanleiding van een oproep op
social media om langer met ‘feesten’ door te gaan heeft niets opgeleverd.
Voortzetting van controle op voornoemde speerpunten, te weten het alcoholbeleid en
sluitingstijden blijft ook in 2017 van groot belang.
Tot slot is er volgens de betrokken boa’s en buitendienst in 2016 ook enigszins sprake geweest
van een toename van afvaldumpingen, inclusief drugs (hennepafval).
Om grip te houden op het dumpen van (drugsafval) is het gebruik van het instrument ‘oog- en
oorfunctie’ onmisbaar. In dat verband zal er in het lopende jaar onder andere nog frequenter
met medewerkers van de buitendienst worden overlegd.
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