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Geachte raads- en burgerleden,
In 2019 zijn gemeente Boekel en de Omgevingsdienst Brabant noord (ODBN) gestart met het
project ‘Opschonen inrichtingenbestand’. Aanleiding hiertoe was dat het inrichtingen bestand
niet meer overeenkwam met het werkelijk binnen gemeente Boekel aanwezige aantal en soort
bedrijven. Dit terwijl het aantal uren geprogrammeerd toezicht en handhaving wel wordt
berekend op basis van het inrichtingenbestand en het Level Playing Field. Om deze reden was
er voor de gemeente Boekel – en naderhand is gebleken ook voor andere gemeente binnen de
ODBN regio – alle rede toe om het inrichtingenbestand op te schonen en het actueel te houden.
Nu het inrichtingenbestand nagenoeg geactualiseerd is delen wij de resultaten van het project
met u via deze raadsinformatie memo.
Start afspraak met ODBN
Doordat we zagen dat het bestand met daarin 712 inrichtingendossiers niet klopte met de
werkelijkheid en we wel in voorschot aan de ODBN moesten betalen op basis van het
verouderde bestand, hebben we in 2018 met de ODBN een afspraak gemaakt dat we het aantal
uren geprogrammeerd toezicht vast zouden zetten op 1700 uur per jaar in plaats van op 2100
uur. Deze afspraak staat totdat het inrichtingenbestand (nagenoeg) up-to-date is.
Start project met gevelverificatie
In 2019 is gestart met de gevelverificatie. Hierbij zijn alle straten binnen gemeente Boekel die
voldeden aan bepaalde voorwaarden gecheckt. In totaal zijn 2601 adressen gecontroleerd. Met
de gevelverificatie is vanaf de straatzijde bekeken of en wat voor bedrijven aanwezig zijn op
adressen.
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Eerste resultaat na gevelcheck bij 2601 adressen:

…
…
…

Gevelverificatie totaal
(2601 adressen en percentage)
Locatie informatie is correct
Locatie informatie gewijzigd
Locatie informatie onjuist

De gevelverificatie heeft ook zijn doorwerking gehad op de inrichtingendossiers die in 2018 het
inrichtingenbestand vormden. Dat is in onderstaande taartdiagram weergegeven.
Inrichtingenbestand 2018 na gevelverificatie
Inclusief reeds gesloten inrichtingen
(712 inrichtingen en percentage)
… Inrichting actueel met dossier
… Inrichting gewijzigd t.o.v. dossier
… Inrichting vervallen is vervallen. Dossier mag gesloten worden
Na de gevelverificatie zijn de gegevens verder gefinetuned door de ODBN en door onze
ambtelijke organisatie. Daarbij is vooral gekeken naar de adressen waar zich wijzigingen
hebben voor gedaan ten opzichte van de reeds bij ons bekende informatie.
Dit heeft er toe geleidt dat er nieuwe inrichtingen zijn ontdekt, dat we zagen dat inrichtingen zijn
gewijzigd of zijn beëindigd.
Doorvoeren wijzigingen, aanpassen inrichtingenbestand
Als gevolg van de geconstateerde wijzigingen zijn door de ODBN (eind)controles uitgevoerd
wat weer tot gevolg had dat er:
- of nieuwe meldingen of vergunningen moesten worden ingediend;
- of dat de bestaande vergunningen of meldingen zijn ingetrokken.
Het inrichtingen bestand is dynamisch en wijzigt continu. De totale afwerking van de actualisatie
is nog gaande aangezien nog niet alle nieuwe en gewijzigde inrichtingen zijn bezocht.
Op orde houden
Nu het inrichtingenbestand nagenoeg geheel geactualiseerd is, is het zaak dit zo te houden. De
beste mogelijkheid om dit te doen is toezicht houden doormiddel van controles uitvoeren. Maar
we beseffen dat het niet wenselijk en financieel niet haalbaar is om alle bedrijven jaarlijks te
bezoeken. Daarom zal de ODBN administratief jaarlijks het inrichtingenbestand actualiseren op
basis van gegevens afkomstig van de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) en de
kamer van koophandel (KvK). Ook binnen onze gemeente zullen we voortaan jaarlijks een
sessie organiseren om het inrichtingen bestand met enkele ambtelijke medewerkers te checken
en alle bij onze bekende wijzigingen door te voeren.
Nu het inrichtingenbestand geactualiseerd is vervalt de afspraak tussen de gemeente Boekel en
de ODBN wat betreft het aangepaste aantal uren geprogrammeerd toezicht. (1700 uur). Vanaf
2023 zal ook gemeente Boekel aansluiten bij het Level Playing Field wat betreft de controle
frequentie bij bedrijven.
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Kengetallen Level Playing Field (LPF)
Hieronder ziet u de afgesproken controle frequentie op basis van het LPF.
Lichter milieubelastende bedrijven worden minder vaak bezocht en een controle is eenvoudiger
waardoor deze minder lang duurt.
Urenbudget per controle
Frequentie (eens in de … jaar bezoeken)
Bedrijfstype
10
6
Onbekend (aanname)
24
2
IPPC en industrieel C+
24
3
IPPC en agrarisch C+
18
3
Industrieel C
18
3
Agrarisch C
18
3
C, D (aanname)
12
4
Activiteitenbesluit B+
8
10
Activiteitenbesluit B
Activiteitenbesluit A
0
(niet meldingsplichtig)
5
-Herinspectie
Resultatenoverzicht
Hieronder een overzicht van het soort en aantal bedrijven dat aanwezig was in het
inrichtingenbestand in mei 2018 en in september 2021.
Bedrijfstype
B+

C Ag

C In

C+ A

C+ I

Onbekend

Totaal*

mei 2018
64
247
116
September 2021
57
312
117
*exclusief reeds gesloten inrichtingen

139
46

5
7

21
20

0
0

3
3

595
559

Datum

A

B

Zoals u kunt zien is het aantal bedrijven binnen gemeente Boekel iets gekrompen. Wat ook
opvalt is dat er meer “lichtere milieubelastende bedrijven” zijn gekomen en dat de er veel
agrarische inrichtingen die vergunningsplichtig waren zijn gestopt. Dit heeft ook zijn weerslag op
het aantal uren geprogrammeerd toezicht volgens het LPF.
In onderstaande tabel is het aantal uur geprogrammeerd toezicht volgens het LPF in 2018 en in
2021 weergegeven.
Uren Inspecties
Datum
+ herinspectie
mei 2018 op basis van inrichtingenbestanden en LPF
2061
september 2021 op basis van inrichtingenbestand en LPF
1476
‘Winstwaarschuwing’.
Doordat de actualisatie van het inrichtingen bestand nog niet geheel is afgerond. De controles
bij de nieuwe ontdekte bedrijven en de gewijzigde bedrijven zijn nog gaande. Hierdoor zal het
aantal uur van 1476 naar verwachting nog stijgen. Echter, de nieuwe bedrijven betreffen
bedrijven met een lichter milieubelasting, zoals type A, B of B+. Deze bedrijven worden minder
frequent bezocht en een controle is eenvoudiger waardoor het aantal geprogrammeerde uren
volgens het LPF minder hard stijgt. Naar onze verwachting zal het aantal uren geprogrammeerd
toezicht stabiliseren rond de 1550 á 1600 uur.
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