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1 Inleiding
Jaarlijks vertalen wij ons handhavingsbeleid naar een concreet programma waarin staat wat
wij dat jaar gaan doen aan toezicht en handhaving. Vervolgens bekijken wij nadat het jaar is
afgerond hoe wij het dat jaar gedaan hebben op het gebied van toezicht en handhaving.
Deze evaluatie van het jaar 2018 ligt voor u in de vorm van dit jaarverslag.
Opgemerkt wordt dat deze werkwijze voor vergunningverlening nog niet ingevoerd is. Het
verlenen van vergunningen gebeurt in gemeente Boekel op basis van diverse wet en
regelgeving. Zo zijn er onder andere vergunningen op grond van de APV (zoals
evenementen vergunningen), de Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen. Het Bor en
het daarin aangewezen uitvoeringsprogramma heeft alleen betrekking op de taken uit de
Wabo. In het kader van efficiency wordt in het uitvoeringsprogramma en dit bijbehorende
jaarverslag voor vergunningverlening alleen ingegaan op de doelstellingen voor de Wabotaken. In de volgende jaren zal ook de vergunningverlening voor de overige wetgeving qua
doelstellingen en uitwerking volledig worden opgenomen in het uitvoeringsplan en het
jaarverslag.
Elk jaar wordt voor toezicht en handhaving een jaarverslag gemaakt waarin bekeken wordt
hoe wij dat jaar uitvoering gegeven hebben aan ons uitvoeringsprogramma. Gekeken wordt
of het programma nog aansluit bij ons beleid en of de middelen om dit programma uit te
voeren nog voldoende aanwezig zijn. Ook wordt gekeken of de evaluatie aanleiding is om
ons beleid aan te passen. Om deze evaluatie uit te kunnen voeren moeten wij gedurende het
jaar monitoren wat wij aan toezicht en handhaving gedaan hebben. Omdat het onderdeel
‘vergunningverlening’ vanaf 2018 verplicht is geworden, hebben we ervoor gekozen om een
gezamenlijk jaarverslag te maken.
Dit jaarverslag is op de volgende manier opgebouwd:
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Ontwikkelingen 2018
Formatie
Samenwerkende partijen
Activiteiten 2018
o Vergunningverlening
o Toezicht en handhaving
 APV en bijzondere wetten
 Bouwen en RO
 Brandveiligheid
 Milieu
Punten van aandacht
Middelen

2 Ontwikkelingen 2018
2.1

Vergunningverlening
Wijzigingen bezetting
In 2018 hebben er veranderingen plaatsgevonden bij de afdeling vergunningverlening
en ruimtelijke ordening. Vanwege de aantrekkende arbeidsmarkt en de daarbij
vertrekkende ervaren medewerkers is de bezetting op vergunningverlening/ruimtelijke
ordening laag geweest waardoor er meer druk kwam te staan op het huidige team.
Ondanks de druk is de samenwerking altijd goed geweest en door de korte en
efficiënte communicatielijnen die de gemeente Boekel hanteert zijn we wel erg
effectief te werk gegaan.
Intrekken oude bouwvergunningen
In 2018 is er een start gemaakt voor een quickscan van de verleende vergunningen
waar we niet zeker van zijn dat deze uitgevoerd zijn. In 2019 gaan we verder met dit
project. De panden die gereed zijn worden gereedgemeld in ons systeem. Met de
panden die niet gereed zijn gaan we aan de slag om de vergunningen in te trekken.
Er worden brieven gestuurd met het besluit. Als er geen zienswijzen worden
ingediend dan worden vergunningen definitief ingetrokken. Als er wel bezwaar komt
moet een afweging gemaakt worden wat we met de vergunning gaan doen.
Beoordelen ‘vergunning vrije’ bouwwerken
In 2018 zijn we ook begonnen met het beoordelen van vergunning vrije bouwwerken.
Vanuit de BAG zijn er gebouwen gesignaleerd (automatisch vanaf de luchtfoto). Er
moet uitgezocht worden of deze gebouwen inderdaad terecht vergunning vrij
gebouwd zijn of dat wij daar moeten handhaven. In 2018 is er een klein begin
gemaakt met het uitvoeren van de quickscan. In 2019 zal de quickscan verder
afgerond moeten worden en zullen er na de quickscan vervolgstappen genomen
moeten worden. Naar verwachten zijn er een aantal adressen waarbij het verder
uitgezocht moet worden of deze vergunningsvrij gebouwd mochten worden.
Bevindingen worden naar de BAG gezet. Uiteindelijk zal dit resulteren in enkele
handhavingszaken.
Test digitale balieomgevingsvergunningen
De gemeente Boekel werkt met balieomgevingsvergunningen. Hierbij worden
aanvragen van architecten op een architectenlijst direct verleend. Zij staan zelf garant
dat de aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan, bouwverordening, bouwbesluit,
brandveiligheid en constructief. Steekproefsgewijs worden de aanvragen
gecontroleerd. Bij een eerste overtreding van de regelgeving wordt de architect
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gewaarschuwd, bij de volgende overtreding wordt de architect een half jaar geschorst
van de lijst en daarna voor altijd van de lijst gehaald. Voordeel voor de architect en
aanvrager is dat zij de vergunning snel in hun bezit hebben, vaak dezelfde dag.
Daarnaast betaalt de aanvrager 50 % van de legeskosten van een reguliere
omgevingsvergunning. De mogelijkheid tot een balieomgevingsvergunning is
ongeveer 10 jaar geleden gestart. We zijn hiermee vooruitstrevend geweest als men
kijkt naar de recent aangenomen wet Kwaliteitsborging. De mogelijkheid tot een
balieomgevingsvergunning is er alleen bij de bestemming ‘Wonen’. Momenteel
kunnen deze vergunningen alleen nog analoog aangeleverd worden. In 2018 hebben
we getest om de balieomgevingsvergunningen digitaal in te laten dienen via het
omgevingsloket. De eerste testen zijn goed verlopen. Grootste uitdaging is om de
vergunning diezelfde dag nog uit het systeem te halen en diezelfde dag nog te
verlenen. Er zal dus iedere dag gecontroleerd moeten worden of er nieuwe
balieomgevingsvergunningen ingediend zijn. We verwachten dat binnen een dag niet
werkbaar is. Hoe we hier verder invulling aan gaan geven gaan we in 2019 verder
oppakken.

2.2

Toezicht en handhaving
Integraal toezicht
Tot nu toe worden de controles van de verschillende taakvelden nog niet of nauwelijks
gecombineerd. In de toekomst willen wij een plan uitwerken om bij bedrijven integrale
controles uit te gaan voeren. Het idee is dat een globale controle gedaan wordt. Mocht
hieruit blijken dat iets mogelijk niet klopt dan wordt een intensieve controle gepland
voor dat specifieke onderdeel. Als een bedrijf dus voldoet zal maar 1 controle
uitgevoerd hoeven te worden. Doordat er 1 integrale, globale controle uitgevoerd wordt
zal het meteen duidelijk zijn hoe een bedrijf ervoor staat. Nu is dat beeld nog vaak
gefragmenteerd. De controle zal door een omgevingsmanager uitgevoerd worden die
ook in gesprek gaat met de inrichtinghouder. Hierdoor ontstaat ook een beeld over de
toekomst van het bedrijf. Daarnaast kan zo het bedrijvenbestand actueel gemaakt
worden. Dit is onvoldoende up to date. Door alle bedrijven te bezoeken ontstaat een
actueel beeld van welke bedrijven nog bestaan en welke gewijzigd zijn.
Keuzes ten aanzien van de inrichting van T&HH met het oog op de komst van de
Omgevingswet
De Omgevingswet heeft niet als oogmerk om nieuwe regels te stellen voor de
uitvoering van toezicht en handhaving (T&HH). Een adequate inrichting van die
uitvoering is wel essentieel voor de goede werking van de wet. Dat is de aanleiding om
expliciet en vroegtijdig aandacht te geven aan de impact op T&HH en te borgen in het
beleidsplan toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2020-2024. Het is duidelijk
dat de impact van de Omgevingswet op T&HH uitdagend zal zijn. Het is de vraag hoe
T&HH adequaat is in te richten binnen het kader van de nieuwe Omgevingswet.
De ‘uitvoering van T&HH’ slaat op het verrichten van bestuurlijke handelingen op basis
van wettelijk toegewezen taken in concrete situaties. De uitvoering van toezicht (T)
gaat over het verrichten van toezicht op de naleving van regels en verplichtingen
krachtens de Omgevingswet. Bij de uitvoering van handhaving (H) gaat het om het
beslissen over en toepassen van handhavingsmiddelen (sancties) door het bevoegd
gezag of door strafrechtelijke instanties.
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De uitvoering van T&HH is bedoeld om de doelen van de Omgevingswet te realiseren.
Binnen die doelen is voor veel situaties sprake van ruimte voor het bestuursorgaan om
eigen keuzen te maken. Ook keuzes in de opzet en aanpak van T&HH.
De wet biedt daarvoor de kaders die het mogelijk maakt om een beslissing te kunnen
nemen over de volgende 5 hoofdkeuzes
1: bepalen van doelen en randvoorwaarden voor de uitvoering T&HH.
In hoeverre behoeven de doelen en randvoorwaarden voor de uitvoering van T&HH
bijstelling in het licht van de invoering van de Omgevingswet en de daaraan
gerelateerde verbeterdoelen en verwachte effecten?
2: bepalen van gewenste aanpassingen in de uitvoering T&HH.
Welke specifieke effecten heeft de Ow op de uitvoering T&HH in de afzonderlijke
beleidsdomeinen (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, water, natuur, erfgoed)? Tot
welke aanpassingen in de inrichting van de uitvoering T&HH nopen die? Welke
aanpassingen zijn er nodig in het licht van de aan de Omgevingswet gerelateerde
verbeterdoelen? Moet daarbij onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende
beleidsdomeinen?
3: bepalen van de mate van sturing op het doorvoeren van aanpassingen
in de uitvoering T&HH.
Op welke wijze en door welke instantie(s) kan sturing worden georganiseerd op het
doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen van de inrichting van de uitvoering,
vastgesteld bij hoofdkeuze 1 en 2?
4: bepalen van de wijze van fasering.
Op welke wijze kunnen uit te voeren acties die voortkomen uit de hoofdkeuze 1, 2 en 3
worden gefaseerd, om ervoor te zorgen dat sprake is van een realistische planning die
haalbaar is voor de uitvoeringspraktijk?
5: bepalen van de wijze van financiering van de uitvoering T&HH.
Welke kosten zijn gemoeid met het doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen van
deinrichting van de uitvoering T&HH, afgezet tegen mogelijke efficiencywinst in de
uitvoering als gevolg van door de Omgevingswet gerealiseerde vereenvoudigingen?
Op welke wijze kunnen deze kosten worden gefinancierd?
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3 Formatie
Het verlenen van omgevingsvergunningen maakt deel uit van het cluster VTH. Voor
vergunningverlening en toezicht/handhaving worden andere medewerkers ingezet, dit zijn
aparte ‘teams’.
Inzet 2018
Vergunningverlener
administratief medewerker (DIV,
balievergunningen)
juridisch medewerker
Ruimtelijke ordening
inhuur toetsing bouwbesluit en constructief
Omgevingsdienst Nederland
inhuur brandweer brandveiligheid
vergunningverlening
Inhuur brandweer brandveiligheid toezicht en
handhaving controles
inhuur vergunningverlening Omgevingsdienst
Brabant Noord
Gemeentelijke toezichthouder
Beleidsmedewerker toezicht en handhaving
Beleidsmedewerker bouwen en wonen
Gemeentelijke handhaver
BOA’s
Toezicht en handhaving omgevingsdienst Brabant
Noord
Inhuur projecten
Overig
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Uren
1500

Aantal

108
36
148
46
31
67
1036
1380
960
480
1385
650
1422
4,5
70
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4 Activiteiten 2018
4.1

Vergunningverlening

4.1.1 Omvang vergunningverlening
Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen in 2018 is opgenomen in onderstaand
overzicht:
Taak

eenheid

balieomgevingsvergunning
informatieverstrekking diverse vergunningaanvragen
Vooroverleggen bouwen
principeverzoek (bestemmingswijziging)
Sloopmelding
activiteit bouwen van een bouwwerk
handelen in strijd met regels RO (binnenplanse en buitenplanse
afwijkingen)
vellen van een houtopstand
Wijzigen van een monument
handelingen met gevolgen voor beschermde gebieden
inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu)
inrit/uirit aanleggen
m.e.r.-beoordeling
melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten
inrichtingen
melding activiteitenbesluit
melding mobiel puinbreken
milieu (revisie)
omgevingsvergunning beperkte milieutoets

[stuks]
[uren/week]
[stuks]
[stuks]
[stuks]
[stuks]

33
52
106
16
86
65

3
3
4
4
1,5
8

99
156
424
64
129
520

[stuks]
[stuks]
[stuks]
[stuks]
[uren/week]
[stuks]
[stuks]

42
26
1
3
1
1
5

4
3
4
0,5
15
4
2

168
78
4
1,5
15
4
10

[stuks]
[stuks]
[stuks]
[stuks]
[stuks]

9
24
1
2
4
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ingediend in 2018 inzet uren

totaal

1
9
1
24
1
1
15
30
2
8
Totaal uren 1744,5

4.1.2 Genomen acties
De genomen actief voor 2018 zijn opgenomen in onderstaand overzicht:
in
ingetrokken
ontvangst buiten
tijdens
ingetrokken na
genomen behandeling behandeling vergunningverlening

Verleend
balieomgevingsvergunning
Sloopmelding
activiteit bouwen van een bouwwerk
handelen in strijd met regels RO (binnenplanse en
buitenplanse afwijkingen)
vellen van een houtopstand
wijzigen van een monument
handelingen met gevolgen voor beschermde
gebieden
inrichting of mijnbouwwerk oprichten of
veranderen (milieu)
inrit/uitrit aanleggen
m.e.r.-beoordeling
melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem
buiten inrichtingen
melding activiteitenbesluit
melding mobiel puinbreken
milieu (revisie)
omgevingsvergunning beperkte milieutoets

4.2

33
82

2

1

1

1

43
27
6
1

1
1
3
7
20
2

3
1

2

Toezicht en handhaving

4.2.1 APV en bijzondere wetten
Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van
de Drank en Horecawet (DHW). Voorheen werd deze taak door de Voedsel- en
Warenautoriteit uitgevoerd. Per 1 januari 2014 heeft de rijksoverheid de leeftijdsgrens voor
alcoholhoudende dranken van 16 naar 18 jaar verhoogd. Dit door middel van wijziging van
de DHW. Naast deze leeftijdsverhoging is in de wet de verplichting opgenomen dat
gemeenten een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten opstellen.
In ons uitvoeringsplan wordt daarnaast aangesloten bij het Integraal veiligheidsplan 2019 –
2022. Dit is een gemeentelijk plan waarin lokale en regionale prioriteiten verwerkt worden.
Het veiligheidsplan is deels gevuld met aandachtspunten die via buurtpreventie zijn
opgehaald. Dit is op twee manieren gebeurd.
Er is in de zomer van 2017 een enquête gehouden onder buurtenbewoners. Hieruit kwamen
de volgende meest genoemde problemen naar voren:
1. Te hard rijden
2. Parkeerproblemen
3. Overlast dieren en poep
Daarnaast is er in december 2017 via een Kahootquiz aan de buurtcoördinatoren gevraagd
welke veiligheidsthema’s in Boekel spelen. Hierbij zijn de onderwerpen uit het Kernbeleid
veiligheid gevolgd. Hieruit kwamen de volgende thema’s naar voren:
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1. Slecht onderhoud openbaar groen.
2. Overlast van te hard rijdende bestuurders in de bebouwde kom.
3. Overlast van dieren (hondenpoep/niet aangelijnde honden) gedeeld met overlast van
te hard rijdende bestuurders buiten de bebouwde kom.
In ons beleidsplan zijn de volgende prioriteiten voor dit beleidsterrein vastgesteld.
Prio A:
1. Evenementen: vergunningen
2. Sluitingsuur winkel&horecabedrijven
3. Horecavergunningen
4. Paracommerciële vergunningen
5. Alcoholverstrekking 18- (commercieel)
Prio B:
6. Ontheffing tijdelijk schenken alcoholische dranken
7. Sluitingstijden (paracom.)
8. Illegale ingebruikname groenstroken
9. Hinderlijke insecten (vliegenoverlast) en geurhinder
Prio C:
10. Openbare ruimte (incl. groenstroken)
11. (Illegaal) kappen
12. (Wild)crossen
13. Geluidsoverlast
14. Afval (zwerfvuil)
15. Parkeeroverlast
16. Crossbaan Bezuidenhout
17. Kampeerterreinen/campings
18. Speelautomaten exploiteren
19. Terras of uitstalling exploiteren
Prio D:
20. Reclame plaatsen
21. Textielinzameling
22. Evenementen (meldingen)
De gemeenteraad heeft in 2018 het verzoek gedaan om meer aandacht te besteden aan de
controle van de sluitingstijden bij de para commercie. Dit zal meegenomen worden in ons
nieuwe beleidsplan. Daarop vooruitlopend zal in 2019 extra aandacht aan dit onderwerp
besteed.
Op de volgende onderwerpen is actief toezicht gehouden:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

Evenementen: vergunningen
Sluitingsuur winkel- en horecabedrijven
Horecavergunningen
Paracommerciële vergunningen
Ontheffing tijdelijk schenken alcoholische dranken
Sluitingstijden (paracom.)
Illegale ingebruikname groenstroken
Hinderlijke insecten (vliegenoverlast) en geurhinder

Toezicht vindt deels plaats door de brandweer, deels door de handhaver en deels door
BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) en de buitendienst:
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De brandweer controleert bij evenementen op brandveiligheid.
De handhaver reageert op meldingen van hinderlijke insecten.
De overige zaken worden opgepakt door de BOA’s en de buitendienst (Boa-jaarplan)

Praktijk 2018
Zoals in voorgaande jaren zijn de gebruikelijke controles uitgevoerd op sluitingstijden,
eventuele overtredingen van schenken van alcohol aan jongeren onder de achttien, illegaal
parkeren en afsteken van vuurwerk. De controles op de sluitingstijd hebben er toe geleid dat
de paracommerciële horeca zich beter aan de mogelijkheden binnen ons beleid houdt. Ook
is er aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rond scholen.
Daarnaast zijn er in 2018 weer vrij veel afvaldumpingen geweest. Probleem is echter dat de
overtreder meestal niet te achterhalen is. Verder is er extra aandacht besteed aan het juist
aanbieden van afval. Het bleek dat op sommige locaties overlast ontstond door kliko’s en
afvalzakken die verkeerd geplaatst werden.
In 2018 zijn wederom weinig klachten binnengekomen met betrekking tot vliegenoverlast. Dit
lijkt er op te wijzen dat dit thema voldoende onder controle is. Wel zijn er meldingen geweest
van overlast door blaffende honden en loslopende katten. De overlast van de katten isr
aangepakt door vangkooien te plaatsen.
Ook zijn er een paar klachten over hangjongeren binnengekomen. Deze klachten zijn
opgevolgd, maar er werden toen geen hangjongeren meer aangetroffen. De overlast is zeer
incidenteel.

12

4.2.2 Bouwen en RO
Strijdigheden bestemmingsplan/ illegaal gebruik
In 2018 is voor dit thema een raming gemaakt van het aantal zaken dat wij in 2018
verwachtte. Deze aantallen leggen wij naast het werkelijke aantal zaken dat we in 2018
hebben uitgevoerd:
Ondermijning toezicht
Ondermijning handhaving
Registreren tegenprestatie
omgevingsplan buitengebied
Tegenprestaties toezicht
omgevingsplan buitengebied
Tegenprestaties omgevingsplan
buitengebied handhaving
Meldingen toezicht
Meldingen handhaving
Illegale bewoning toezicht
Illegale bewoning handhaving
Algemeen toezicht
Algemeen handhaving

Aantal geraamde zaken
40
8
1

Aantal werkelijke zaken
32
3
1

1

0

1

0

5
1
15
3
10
5

1
0
8
5
6
4

Het blijkt dat wat in 2018 is gedaan redelijk overeenkomt met de raming die vooraf is
gedaan. Het grootste verschil zit erin dat er rekening gehouden was met controles die op
basis van het omgevingsplan uitgevoerd zouden worden, maar het bleek dat deze controles
niet in 2018 uitgevoerd konden worden.
Illegaal bouwen
In 2018 is voor dit thema een raming gemaakt van het aantal zaken dat wij in 2018
verwachtte. Deze aantallen leggen wij naast het werkelijke aantal zaken dat we in 2018
hebben uitgevoerd:
Bouwtoezicht
Strijd vergunning handhaving
Pilot vergunningsvrij bouwen
Vergunningsvrij bouwen toezicht
Vergunningsvrij bouwen
handhaving
Algemeen toezicht
Algemeen handhaving

Aantal geraamde zaken
135
5
1
20
4

Aantal werkelijke zaken
150
6
0
8
5

10
2

0
0

Het blijkt dat wat in 2018 is gedaan redelijk overeenkomt met de raming die vooraf is
gedaan. Het grootste verschil zit erin dat er rekening gehouden was met algemene controles
waar dit nodig bleek te zijn.
Huisvesting arbeidsmigranten
Voor 4 adressen in onze gemeente is een vergunning verleend voor het huisvesten van
arbeidsmigranten. Deze locaties worden cyclisch gecontroleerd. In 2017 is begonnen met
het registreren van adressen waarvan het vermoeden bestaat dat hier arbeidsmigranten
gehuisvest zijn, maar waar nog geen vergunning is aangevraagd.
Bij een aantal locaties zijn controles uitgevoerd:
 4 controles van een vergunde locatie.
 6 controles waarbij sprake was van strijd met het bestemmingsplan maar waar
gebruik mogelijk te legaliseren is.
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3 controles waar handhavend is opgetreden en de strijdigheden ongedaan gemaakt
zijn/worden.

Ondermijning
in het kader van het integraal toezicht is met de politie verschillende locaties bezocht. Het
thema was hier ondermijning en vooral is gekeken naar mogelijk leegstaande panden, omdat
op deze plekken relatief vaak ondermijnende criminaliteit plaatsvindt. Daarnaast zijn deze
gebouwen ook een risicocategorie in het kader van strijdig gebruik.
In 2018 zijn in totaal 32 controles ondermijning uitgevoerd:
 In 29 gevallen zijn geen bijzonderheden aangetroffen
 In 3 gevallen zijn strijdigheden met betrekking het bestemmingsplan aangetroffen
 In 0 geval zijn strijdigheden met betrekking tot de brandveiligheid aangetroffen
 In 0 gevallen was niemand op het adres aanwezig en moet nog een hercontrole
ingepland worden voor 2019
Erfbeplantingsplannen
De gemeente maakt geregeld afspraken met bedrijven of burgers over de erfbeplanting op
hun perceel. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst of maken onderdeel
uit van de voorschriften van de vergunning. Op de bestaande lijst van aan te leggen
erfbeplantingen staan circa 30 adressen. De erfbeplantingsplannen van voor 2018 zijn
nagenoeg af. Uit controle van onze administratie (luchtfoto’s, startmelding en oplevertermijn)
is ons gebleken dat in 2018 voor 2 locaties een veldcontrole kon plaatsvinden. Gezien dit
geringe aantal en gelet op de lage prioriteit van dit thema in ons beleidsplan is het
voornemen deze controles naar 2019 te verplaatsen.
Tegenprestatie
In juni 2018 is het omgevingsplan buitengebied in werking getreden. Speerpunt voor 2018
was om de voorwaardelijke verplichtingen (tegenprestaties) te gaan controleren die uit dit
omgevingsplan voortvloeien en deze steekproefsgewijs te controleren. Echter bij de meeste
voorwaardelijke verplichtingen is opgenomen dat zij binnen 6 of 12 maanden na
inwerkingtreding van het omgevingsplan uitgevoerd moeten zijn. Deze controles kunnen dus
pas vanaf begin 2019 uitgevoerd worden. Daarnaast is in het omgevingsplan een nieuw
instrument opgenomen; de melding. Voor het controleren van deze meldingen was ook
capaciteit opgenomen. In 2018 is er slechts 1 melding binnengekomen en deze voldeed niet
aan de voorwaarden. Het is dus niet mogelijk gebleken op dit speerpunt te controleren
Recreatie
In 2018 zijn 23 van de bekende 26 recreatieadressen bezocht. Voor 1 locatie loopt een
vergunningsprocedure en is vooruitlopend daarop nog niet gestart. Voor 2 andere locatie
was reeds bekend dat zij nog niet zijn gestart. 1 locaties gaf aanleiding om de met eigenaar
gesloten overeenkomst te herijken vanwege de verscheidenheid aan gebruiksfuncties aldaar
(recreatie, nachtverblijf, caravanstalling, niet agrarische bedrijfsruimte en agrarische
bedrijvigheid).
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4.2.3 Brandveiligheid
Toezicht op brandveiligheid vindt sinds 2017 plaats op basis van de regionale
toezichtstrategie van de Brandweer Brabant-Noord. De prioriteiten zijn daarmee enigszins
gewijzigd ten opzichte van de prioriteiten in ons handhavingsbeleid. De nieuwe prioriteiten
zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2017 en 2018. Dit zag er als volgt uit:

Op basis van deze prioritering wordt vervolgens de controlefrequentie bepaald:

Categorie

Controlefrequentie

Toezichtintensiteit

A

1 x per 2 jaar
1 x per 2 jaar

Totaal controle
4 belangrijkste inspectie-onderwerpen

100% van de objecten
1 x per 2 jaar

4 belangrijkste inspectie-onderwerpen

B

100% van de objecten
C

1 x per 2 jaar
100% van de objecten
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4 belangrijkste inspectie-onderwerpen

D

1 x per 4 jaar

4 belangrijkste inspectie-onderwerpen

E

Vooraf bepaald aantal
objecten
1 x per 8 jaar

Steekproef / maatwerk inspectie

In 2018 zijn in totaal 23 controles uitgevoerd. 21 geplande controles en 2 adhoc. Alle
gebouwen met risicocategorie A zijn gecontroleerd. Daarnaast zijn verschillende gebouwen
met categorie B, C en D gecontroleerd.
De resultaten van deze controles zijn als volgt:





7 locaties zijn akkoord bevonden. Hier waren geen overtredingen.
10 locaties hebben een aanwijzing ontvangen. Hier waren de overtredingen dermate
licht dat hercontrole niet noodzakelijk was.
4 locaties hebben een waarschuwing gekregen. Op deze locaties werden door de
brandweer hercontroles uitgevoerd.
Voor 2 locaties heeft de brandweer geadviseerd een handhavingstraject op te starten
welke door de gemeentelijke handhaver zijn opgepakt.

4.2.4 Milieu
Gepland programma
De gemeente Boekel heeft niet alleen de basistaken, maar alle taken op het gebied van
milieu bij de Omgevingsdienst Noord-Brabant (ODBN) neergelegd. Dit betekent dat voor alle
milieutaken toezicht en handhaving door ODBN wordt uitgevoerd. Zij stellen hiervoor zelf een
werkprogramma op. Dit werkprogramma is overgenomen in ons Uitvoeringsprogramma
2018. In dit werkprogramma waren voor 2018 de volgende uren opgenomen. Voor 2018
waren 1355 uren begroot voor toezicht en handhaving. In werkelijkheid zijn 1422 uren
gerealiseerd. Een overschrijding van circa 5%.
Toezicht en handhaving
Op basis van het uitvoeringsprogramma zijn er in totaal 27 controles uitgevoerd. 17 reguliere
controles en 10 controles in het kader van brancheprojecten. Op 31 december waren er nog
14 controles onderhanden. Deze controles zijn in de eerste maanden van 2019 afgerond.
Klachten en onvoorziene voorvallen (incidentmelding)
Voor de gemeente Boekel zijn in totaal 70 inrichtinggebonden klachten en onvoorziene
voorvallen behandeld. In vergelijking met 2017 zijn dat er 14 meer. 3 keer was er sprake van
een ongewoon voorval omgevingszorg. Het betrof een XTC afvaldump, een asbest dump en
een gedumpt vat gevaarlijke afvalstof. In @samen zijn meer incidentmeldingen
binnengekomen. Het betreft hier o.a. ook klachten die niet inrichting gebonden zijn en gaan
bijvoorbeeld over afvaldumpingen. Dit soort type klachten worden doorgestuurd naar SSIB.
De collega’s van SSIB nemen hierover contact op met de melders en gemeente, en zullen er
indien mogelijk gerichte acties worden uitgevoerd.
Besluit bodemkwaliteit
Het betreft grotendeels een vraag gestuurde opdracht. Het vraaggestuurde onderdeel;
het beoordelen van meldingen en het toezicht ligt hoger dan hetgeen is geraamd. In totaal
zijn er 5 meldingen beoordeeld en is op 3 locaties toezicht gehouden. Deze opdracht kent
conform afgesproken notitie ook een onderdeel “vrije-veld”-toezicht.
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Asbest en mobiel breken
Het betreft grotendeels een vraag gestuurde opdracht. Het beoordelen van asbestinventarisatierapporten (106) alsmede het toezicht op de asbestsaneringen overschrijdt het
aantal geraamde uren ruimschoots. Aan de Noordstraat 6z in Venhorst is de nodige tijd aan
besteed. Voor wat betreft mobiel breken zijn er 3 meldingen ingediend en heeft er op 2
locaties toezicht plaatsgevonden.
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5 Samenwerking externe partijen
5.1

Vergunningverlening

Aanvragen om omgevingsvergunning voor diverse activiteiten worden behandeld en
afgehandeld door de vergunningverleners. Om dergelijk aanvragen integraal te kunnen
behandelen worden in de meeste gevallen deze aanvragen voor advies voorgelegd aan
onder andere:

Omgevingsdienst Nederland
toetsing van het bouwbesluit en constructieve toets. Bij kleinere vergunningaanvragen (niet
groter dan een woning) ook de brandveiligheid.

Brandweer
Bij grotere aanvragen (groter dan een woning)

Omgevingsdienst Brabant Noord
basistaken en alle overige taken op het gebied van vergunningverlening milieu.

Stichting Bomen Boekel
advies voor kapvergunningen.

Monumentencommissie
advies rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en cultuur historisch waardevolle
panden.

Monumentenhuis Brabant
advies voor archeologische onderzoeken

Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
advies voor het huisvesten van arbeidsmigranten
De gemeente Boekel heeft de welstand afgeschaft en er is dus ook geen
welstandscommissie waar advies opgevraagd zou moeten worden.
De samenwerking is als goed ervaren. Ook door de drukte bij de externe partijen zijn niet
altijd de termijnen die afgesproken zijn om advies in te dienen behaald. Dit heeft wel eens
geresulteerd in het verlengen van een beslistermijn of het opschorten van het beslistermijn
op grond van de AWB. Inhoudelijk zijn we tevreden over deze partijen.

5.2

Toezicht en handhaving

Samenwerken met externe partijen is belangrijk om onze doelen te bereiken en de kwaliteit
van ons toezicht en handhaving hoog te houden. Bestuursrechtelijk optreden afstemmen wij
af met de andere betrokken bestuursorganen en instanties. Dit is in ieder geval zo bij
situaties waarin er sprake is van meer dan één tot bestuursrechtelijke handhaving bevoegd

18

gezag of van meerdere bestuursorganen die na elkaar – in een keten – bevoegd zijn,
bijvoorbeeld met betrekking tot handelingen met bouw- of afvalstoffen.
Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitwisseling van gegevens betreffende de
bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke handhaving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
onderstaande structuren.

LAA
Dit is een samenwerking tussen verschillende partners: gemeenten, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Samen Sterk in Brabant
De gemeente Boekel is aangesloten bij Samen Sterk in Brabant (SSiB). Dit is een
provinciebrede, actieve netwerkorganisatie die, door de inzet van professionals op het
gebied van toezicht, handhaving en netwerken, bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit
van het buitengebied in Noord-Brabant.

Informatieknooppunt ondermijning
Dit is een overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt. Hierbij sluiten gemeentelijke
medewerkers van de balie, de buitendienst, toezicht- en handhaving, burgerzaken,
vergunningen, vastgoed en financiën aan en daarnaast de BOA’s en de politie. Gekeken
wordt of ook de brandweer en de ODBN bij deze overleggen kunnen aansluiten.
Het betreft een laagdrempelig overleg waarbij over mogelijke signalen en/of
onderbuikgevoelens met betrekking tot ondermijnende criminaliteit gesproken wordt.

Projectleider Ondermijning
Deze projectleider wordt gezamenlijk ingehuurd door de 8 gemeenten van het basisteam
Maas en Leijgraaf (Boekel, Landerd, Uden, Cuijk, Grave, Mill, St. Anthonis en Boxmeer) met
als doel het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid en de aanpak van ondermijnende
criminaliteit.

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Het RIEC kan door de Projectleider Ondermijning betrokken worden bij een
Ondermijningscasus. Dit wordt dan een RIEC-casus, waarbij er meer mogelijkheden zijn om
informatie over een casus te delen. Het RIEC ondersteunt en deelt kennis.

Leegstand in het buitengebied
Dit is een samenwerking tussen de afdeling toezicht en handhaving van onze gemeente, de
BOA’s en de politie met als doel leegstaande of verdachte panden in met name het
buitengebied te controleren.

Inspectie Zuid (IZ)
Inspectie Zuid is een initiatief van de Provincie. Zij zijn betrokken bij regionale
themacontroles. Er kan hier op vrijwillige basis bij aangesloten worden. Basisteam Maas en
Leijgraaf neemt hier vaak aan deel. Gemeente Boekel heeft de afgelopen periode
deelgenomen en is ook bij de volgende controle voornemens deel te nemen.

Buurtpreventie
In de gemeente Boekel is een zeer actief buurtpreventie-netwerk. Meer dan 40 buurten zijn
aangesloten. Circa 80 personen zijn hiermee als vertegenwoordiger van hun buurt
betrokken. Vier keer per jaar vindt overleg plaats tussen de buurtcoördinatoren, politie, boa’s
en de gemeente Boekel
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Signaleringsoverleg
Dit is een overleg met als thema Zorg en Veiligheid. Hierbij zijn aanwezig: Dorpsteam,
sociale zaken van de gemeente Boekel, woningbouwvereniging, leerplicht, bemoeizorg en
de politie. Dit overleg vindt 6 keer per jaar plaats. Uit dit overleg kunnen signalen komen die
verder opgepakt worden door de afdeling toezicht en handhaving, zoals overlast van
inwoners.

Preventie-overleg jeugd
Dit is een overleg waarin jongeren worden besproken. Dit kan zowel individueel als een
jeugdgroep zijn. Deelnemers aan het overleg zijn: Leerplicht, Bureau jeugd en gezin, politie,
BOA’s, GGD, Novadic-Kentron, maatschappelijk werk Commanderij College en de gemeente
Boekel. Dit overleg vindt 6 keer per jaar plaats. Daarnaast sluit periodiek de Raad van de
Kinderbescherming aan. Ook hieruit kunnen signalen komen die verder opgepakt worden
zoals overlast.

Veiligheidshuis
Door deelname aan het veiligheidshuis kunnen casussen van personen die met complexe
problematiek te maken hebben integraal aangepakt worden. In voorkomende gevallen wordt
hiermee ook ondermijning aangepakt.

De Bestuurlijke driehoek (+)
Dit is een bestuurlijk overleg van de burgemeesters uit de 8 gemeenten uit regio, het OM en
de politie. Bij + overleggen sluiten ook de belastingdienst en medewerkers ondermijning aan.
Dit overleg wordt ambtelijk voorbereid in een voorbereidingsgroep. Hierbij wordt ook
gesproken over afstemming en worden bestaande afspraken hierover geëvalueerd en daar
waar nodig aangepast. Het overleg vindt 7 keer per jaar plaats.

Veiligheidsoverleg Politieregio Oost-Brabant
Dit is een bestuurlijk overleg met de gehele regio (ong. 40 gemeenten). Hier worden vooral
beleidsmatige zaken besproken. Dit overleg vindt 4 keer per jaar plaats.

Actieplan ondermijning
Dit is een plan dat gezamenlijk is opgezet in regio Maas & Leijgraaf. Het actieplan bevat de
volgende onderdelen:
 Bibob-beleid: (Drank- en horeca, Exploitatievergunning, seksinrichtingen)
 Opiumbeleid
 Hebben van een informatieknooppunt.

Pilot nalevingsaanpak
Met ODBN is een pilot opgezet voor het verbeteren van de naleving. Deze nieuwe
nalevingsaanpak wijkt op vier onderdelen af van de bestaande nalevingsaanpak van de
ODBN:
 Bedrijven worden vooraf per brief geïnformeerd over de meest voorkomende
overtredingen en gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid.
 Bedrijven worden tijdens inspectie gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid.
Hiervoor is onder andere een flyer gemaakt.
 Bedrijven krijgen bij geconstateerde overtredingen direct een brief met een
voornemen last onder dwangsom.
 Wanneer bij de herinspectie blijkt dat deze overtreding niet ongedaan is gemaakt
wordt direct een dwangsom opgelegd en/of een bestuurlijke strafbeschikking milieu
(bsb-m) opgemaakt (In bijlage 1 vindt u de memo inzet strafrecht).
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6 Enkele punten van aandacht
6.1

Vergunningverlening

Door 2018 te evalueren zijn wij gekomen tot enkele punten van aandacht die in 2019
omgezet moeten worden naar acties:
-

6.2

Onderbezetting afdelingen vergunningverlening en ruimtelijke ordening. In 2019 is het
de bedoeling dat er meer uren ingezet gaan worden op beide afdelingen.
Het verlengen van beslistermijnen is in 2018 regelmatig gebeurd.
Steekproefsgewijze toets van balieomgevingsvergunningen heeft wordt opgenomen
in het uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019.

Handhaving en toezicht

In dit jaarverslag is besproken wat we in 2018 gedaan hebben. Gekeken is wat goed ging en
wat beter kon. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor het verbeteren van ons
uitvoeringsprogramma en ons handhavingsbeleid. Een deel van deze aanbevelingen zijn al
verwerkt in ons uitvoeringsprogramma 2019. Dit zijn:
1. Het thema ondermijning is specifiek benoemd binnen het taakveld Bouwen en RO
bij het thema Strijdigheden bestemmingsplan.
2. Het thema erfbeplanting is benoemd binnen het taakveld Bouwen en RO bij het
thema Overig.
3. Binnen het taakveld Bouwen en RO een actuele situatie met betrekking tot de
legaliteit van de recreatieadressen in kaart te brengen en daarvoor ook toezicht
en handhavingsuren te reserveren.
4. Er is binnen het taakveld Milieu meer flexibiliteit in het aantal uit te voeren
milieucontroles opgenomen omdat er nog onvoldoende gegevens zijn om de
gemiddelde controle duur bij de pilot Verbeterde nalevingsaanpak in te kunnen
schatten.
5. Er zijn extra uren opgenomen binnen het taakveld Milieu voor ongeplande
milieucontroles.
6. Er zijn extra uren opgenomen binnen het taakveld Milieu voor het toezicht asbest.
7. Er zijn binnen het taakveld Brandveiligheid meer middelen geborgd voor
handhaving.
Ook zijn er een aantal aanbevelingen die wij mee zullen nemen bij het opstellen van ons
nieuwe beleidsplan voor 2020 - 2023. De volgende aanbevelingen zullen meegenomen
worden in dit nieuwe handhavingsbeleid:
1. Onderscheid maken tussen handhavingsuren en ‘mediation’-uren.
2. De prioriteit ondermijning specifiek benoemen binnen het taakveld Bouwen en RO
en hier uren aan toekennen.
3. De prioriteit erfbeplanting specifiek benoemen binnen het taakveld Bouwen en RO
en hier uren aan toekennen.
4. Kritisch kijken naar onze risicoanalyse binnen het taakveld Bouwen en RO. Mogelijk
moet gezocht worden naar een methode die beter aansluit bij de risico-inschatting
die in de praktijk plaatsvindt.
5. Verder onderzoeken hoe bij het taakveld Bouwen en RO een prioritering bij het
thema Strijdigheden bestemmingsplan aangebracht kan worden.
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6. Flexibiliteit creëren door ruimte te houden voor niet vooraf in te plannen thema’s en
controles.
7. Kritisch kijken naar onze beschikbare middelen en de benodigde middelen. Bij het
bepalen van de benodigde middelen kan straks gebruik gemaakt worden van de
gegevens uit OpenWave.
8. Als deze succesvol blijkt te zijn, de aanpak uit de Pilot verbeterde nalevingsaanpak
overnemen.
9. Het Regionaal Operationeel Kader 2017 – 2020 (ROK) van ODBN verwerken.
10. Meer inzetten op integraal toezicht waarbij een omgevingsmanager ook in gesprek
gaat met de inrichtinghouders.
11. Verder uitwerken hoe enquêtes gebruikt kunnen worden bij het bepaling van
prioritering. Hierbij is flexibiliteit nodig om snel op trends te kunnen reageren.
12. De regionale Toezichtstrategie Brandveiligheid 2017 – 2021 verwerken.
13. Communicatie met de brandweer verbeteren door deze actiever te betrekken bij het
nieuwe beleidsplan.
14. Bij het stellen van doelen wordt gestuurd op het aantal controles en minder op in te
zetten uren.
Verder zijn er een tweetal aanbevelingen voor het verbeteren van de monitoring bij toezicht
en handhaving:
1. Bij het registeren van toezicht- en handhavingszaken in Openwave ook de
afzonderlijke controlebezoeken binnen een zaak registeren.
2. Het opbouwen in Wave van een adressenbestand van waar cyclische controles
uitgevoerd worden. Door ook controlebezoeken en naleving te gaan registeren kan
straks met behulp van Openwave toezicht ingepland worden op adresniveau.
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7 Middelen
Omdat wij veel gespecialiseerde hebben uitbesteedt aan diverse externe
samenwerkingspartners hebben wij middelen nodig. Hieronder wordt meer verteld over deze
middelen.
In de gemeente Boekel worden geen uren geregistreerd. Dit betekent dat op basis van het
aantal controles en kengetallen gekeken moet worden of de middelen voldoende geborgd
zijn. Wij hebben echter vastgesteld dat wat in 2018 is gedaan redelijk overeenkomt met de
raming die vooraf is gedaan. Het is dus niet nodig geweest de middelen bij te stellen. Het is
echter wel goed om bij opstellen van het nieuwe beleidsplan een nieuwe analyse te maken
van de beschikbare middelen en de benodigde middelen. Door in Openwave ook op niveau
van controlebezoek te registeren is het naar verwachting mogelijk een nauwkeurigere
inschatting te maken van de noodzakelijke middelen. Dit levert de volgende aanbeveling op:


Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan een nieuwe afweging maken tussen de
beschikbare middelen en de benodigde middelen. Bij het bepalen van de benodigde
middelen wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit OpenWave.

Brandweer
Als gemeente doen wij een algemene bijdrage aan de brandweer. Hiervoor levert de
brandweer een bepaald aantal diensten. Het controleren van de omgevingsvergunningen en
meldingen is één van deze diensten. Hiermee worden de vergunningsaanvragen gedekt. De
brandweer beheert daarbij zelf het aantal uren dat zij inzetten voor het toetsen van de
aanvragen. De middelen zijn hiermee voldoende geborgd.
Omgevingsdienst Brabant Noord
De uitvoering van de basistaken en aanvullende taken met betrekking tot
vergunningverlening milieu vindt volledig plaats door ODBN. Omdat deze taken volledig bij
ODBN liggen, heeft de gemeente voor milieu weinig uren nodig. Wij fungeren in dit geval als
casemanager en zien toe op het tijdig ontvangen van adviezen.
Met ODBN worden jaarlijks de cijfers besproken en wordt er budget beschikbaar gesteld
voor het nieuwe jaar. Gedurende het jaar wordt dit ook nog gemonitord waardoor dat de
middelen voldoende geborgd zijn. Voor 2018 is er 12% meer uitgegeven dan dat er
gebudgetteerd is. Dit zal voor 2019 aangepast worden.
Omgevingsdienst Nederland
Voor alle aanvragen waarbij de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’ wordt aangevraagd
doet ODN voor ons de toetsing voor het bouwbesluit en de constructieve toetsing. Voor
kleine bouwwerken (niet groter dan een woning) doen zij ook de brandveiligheid toetsing. Per
aanvraag en bouwkosten van de aanvraag wordt een tarief in rekening gebracht. In 2018 is
er 21% minder uitgegeven dan dat er gebudgetteerd is.
Stichting Bomen Boekel
SBB ontvangt jaarlijks een vast bedrag voor het geven van advies op de kapvergunningen.
Ongeacht het aantal aanvragen zal dit hetzelfde blijven.
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Monumentencommissie
Afhankelijk van het aantal aanvragen wordt er een bedrag per vergadering betaald waarin
advies wordt gegeven. Per vergadering wordt er een bedrag in rekening gebracht. Omdat
vergunningverlening een klein onderdeel is (in 2018 is er 1 vergunningaanvraag verleend) is
het niet van belang om dit inzichtelijk te brengen.
Monumentenhuis
Voor de archeologische onderzoeken vragen wij advies op van het Monumentenhuis. Er is
een bedrag gebudgetteerd voor archeologie. Dit zijn niet alleen de toetsen die betrekking
hebben op vergunningverlening, maar ook voor het toetsen van onderzoek van een
nieuwbouwlocatie, etc. In 2018 is van het totale budget 48% minder uitgegeven dan
gebudgetteerd,
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
Bij AAB hebben wij in 2018 advies opgevraagd voor 1 vergunning voor het huisvesten van
arbeidsmigranten. Er is een algemeen budget waar de kosten uit betaald worden, dit budget
is tot op heden toereikend voor deze kosten. Aanvragen voor het huisvesten van
arbeidsmigranten komen sporadisch voor.
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