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Inleiding
Voor u ligt de evaluatie 2019 met betrekking tot het werkveld Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (VTH) van de gemeente Meierijstad. Dit geeft een inzicht op de uitgevoerde VTH
werkzaamheden met betrekking tot het omgevingsrecht (bouwen, slopen, strijdig gebruik,
uitvoeren van een werk, milieu, monumenten, brandveilig gebruik, kappen en in- en uitweg maar
ook bijzondere wetgeving, APV en openbare ruimte).
Het is voor een belangrijk deel een cijfermatig overzicht waarbij gekeken is naar de in het VTHbeleidsplan 2018-2022 en het VTH-uitvoeringsprogramma 2019 gestelde doelen en prestatie
indicatoren. Deze gegevens zijn gebruikt als input voor het op 28 januari 2020 vastgestelde VTHIV uitvoeringsprogramma 2020.
Tevens is deze evaluatie bedoeld als (periodieke) rapportage waarmee de gemeenteraad kan
worden geïnformeerd ten behoeve van haar rol bij de horizontale verantwoording.
Samenvattend kunnen uit de evaluatie de volgende conclusies worden getrokken, welke voor
zover mogelijk reeds in het VTH-uitvoeringsprogramma Meierijstad 2020 zijn meegenomen:
- De resultaatafspraken voor 2019 worden voor een belangrijk deel gehaald, wat betekent
dat we met betrekking tot de doelstellingen uit het VTH-beleid 2018-2022 netjes op koers
liggen.
- Voor wat betreft het oprekken van de wettelijke beslistermijn wordt het gestelde doel nog
niet gehaald. Met de komst van de Omgevingswet, 01-01-2021, zal de focus veel meer
liggen voor de start van het formele beslistraject met als doel geen vergunningaanvragen
die (nog) niet volledig zijn. In 2020 wordt hier door middel van een pilot al mee proef
gedraaid.
- De invoering van de aanstaande omgevingswet zal in de komende periode nog meer
beslag gaan leggen op VTH. In het uitvoeringsprogramma 2020 is hier dan ook rekening
mee gehouden.
- Met betrekking tot de registratie van bezwaarschriften moet nog een optimalisatieslag
plaatsvinden, dit is meegenomen in het uitvoeringsprogramma 2020.
- Het risicogericht toezicht levert resultaat waardoor geringe overtredingen met weinig tot
geen risico impact los gelaten kunnen worden en er meer inzet is voor risicovolle zaken.
- Bij themagerichte controles ook tijd en capaciteit borgen voor eventueel noodzakelijke
vervolgacties.
- De samenwerking met de politie wordt steeds sterker en zal in 2020 verder worden
doorgezet.
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1. Algemeen
Begin 2018 heeft het college het VTH-beleidsplan 2018-2022 vastgesteld. Het
uitvoeringsprogramma 2019 was het tweede hierop gebaseerde jaarprogramma. Hiermee wordt
invulling gegeven aan de wettelijke taken zoals die bij het bestuur van de gemeente Meierijstad,
als zijnde bevoegd gezag, zijn neergelegd, en wordt voldaan aan het gestelde in hoofdstuk 5
Uitvoering en Handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ingevolge
artikel 7.6 en 7.7 van het Besluit omgevingsrecht (BOR) en artikel 10.6 van de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (MOR) dient in ieder geval jaarlijks geëvalueerd te worden. In deze
evaluatie moet worden ingegaan op de volgende twee onderwerpen:
1. in hoeverre zijn de activiteiten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma
uitgevoerd en
2. in hoeverre hebben deze activiteiten bijgedragen aan het bereiken van de in het VTHbeleid gestelde doelen.
Vanaf vaststelling van het VTH-beleidsplan is gewerkt conform dat beleid. Dus daar waar de
risico’s het grootst zijn is het zwaarst getoetst, daar is het toezicht op gefocust en is de
bestuurlijke handhaving op gericht.
Het optimaliseren en actueel houden van de VTH-processen is een belangrijk aspect van de
reguliere VTH-werkzaamheden. In samenhang met het inregelen van het digitaal registreren en
vastleggen in Squit wordt hier continu aandacht aan gegeven. In 2019 zijn daar ook weer de
nodige verbeteringen in doorgevoerd om uiteindelijk tot een goed en betrouwbaar digitaal systeem
te komen waarin ook voornoemd beleidsdoel wordt meegenomen.
De in deze rapportage opgenomen cijfers komen uit Squit en het meldingensysteem Melddesk.
Het is een continu proces om tot een steeds betere registratie te komen en dus ook een betere
evaluatie ten behoeve van het effectief en efficiënt doorlopen van de VTH-beleidscyclus.
Verder is er vanuit VTH input geleverd aan het mede realiseren van de Mijlpalen van Meierijstad.
Zo is er een intensieve deelname aan de “Programmalijn Omgevingswet” die zich bezig houd met
de voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet in Meierijstad. Maar ook de overige
Mijlpalen sijpelen in meer of mindere mate door binnen het werkterrein van VTH.

1.1 Bestuurlijke prioritering
In het VTH-beleidsplan is een bestuurlijke prioritering opgenomen welke is gebaseerd op de
uitkomsten van de uitgevoerde omgevingsanalyse. In deze prioritering is de mate van ‘extra’
aandacht aangegeven in de kleuren rood (veel extra aandacht) oranje (extra aandacht) en groen
(niet meer aandacht dan normaal). Op verschillende thema’s die in de prioritering zijn opgenomen
heeft een verschuiving van aandacht behoefte plaatsgevonden dan wel is een nadere toevoeging
gedaan (in bijlage 1 is deze opgenomen). In het VTH-IV uitvoeringsprogramma 2020 is deze
aangepaste bestuurlijke prioritering reeds opgenomen.
De doorgevoerde wijzigingen hebben op de volgende thema’s betrekking, hierbij wordt steeds de
wijziging en de eventuele toelichting aangegeven:
1. Klachten:
- Toevoeging: klachten worden afgehandeld op basis van de mate van prioriteit. Laag
geprioriteerde klachten worden op een andere wijze afgehandeld.
2. Bedrijventerreinen:
- Onderzoek naar realiseren vrachtwagenparkeerplaats is helemaal van de lijst afgevoerd omdat
deze zolang die nog niet is gerealiseerd voor VTH geen invloed heeft.
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3. Leegstaande winkel- bedrijfspanden:
- Is van rood naar oranje gegaan. Wordt inmiddels in het lokaal informatie overleg (LIO) standaard
meegenomen en dus geborgd.
4. Resort / campings:
- Toevoeging: Is in 2019 projectmatig opgepakt onder regie van IV/OOV. De uitwerking vindt
plaats in 2020 afhankelijk van vaststelling van de gebiedsvisie Molenheide door de Raad.
5. Brandveiligheid / brandveilig gebruik:
- Toevoeging: met de brandweer is er afstemming door middel van een 6-wekelijks
relatiebeheeroverleg.
6. Horeca:
- Toegevoegd is in oranje: Conform het begin 2019 vastgestelde preventie- en handhavingsplan
alcohol / toezicht - handhaving leeftijdsgrens schenken alcohol, zowel bij commerciële als paracommerciële horeca / toezicht - handhaving openings- / schenktijden bij para-commerciële horeca
om oneerlijke concurrentie en overlast tegen te gaan. Hiermee zijn een drietal eerdere
aandachtspunten samengevoegd gerelateerd aan het inmiddels vastgestelde preventie- en
handhavingsplan alcohol.
7. Openbare orde / parkeren: APV:
-Toevoeging bij eerste rode aandachtspunt bijdrage aan veilige gemeente: een en ander
gerelateerd aan prioritering aangezien de kleine ergernissen veelal laag geprioriteerd zijn dan wel
de pakkans nihil is (denk aan hondenpoep).

1.2 VTH kwaliteitscriteria
In maart 2018 heeft de raad de “Verordening kwaliteit vergunningen, toezicht en handhaving
omgevingsrecht Meierijstad” vastgesteld. In 2018 en 2019 is onderzocht of aan deze
kwaliteitscriteria voldaan kan worden. In de tweede helft van 2019 zijn door bureau Libereaux met
alle medewerkers van VTH en een deel van die van het werkatelier gebiedsontwikkeling
gesprekken gevoerd. Iedereen heeft hierna een digitaal portofolio samengesteld op basis waarvan
het bureau heeft onderzocht of Meierijstad kan voldoen aan de verordening. De uitkomsten van dit
laatste onderdeel van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2020 bekend. Dan is
duidelijk of en wat we nog moeten doen om aan de verordening kwaliteit VTH te voldoen.

1.3 Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken worden de gegevens over 2019 gepresenteerd in samenhang met
de twee hierboven genoemde onderwerpen. In hoofdstuk 2 het onderdeel vergunningen en in
hoofdstuk 3 toezicht en handhaving. De laatste drie hoofdstukken 4, 5 en 6 geven een toelichting
op de samenwerking met een drietal belangrijke partners voor VTH, de omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN), de Veiligheidsregio Brandweer Brabant Noord (VBBN) en de politie en het OM.
Voor zover van toepassing bevatten deze hoofdstukken een verwijzing naar de resultaten van de
bij de betreffende partner belegde taken.
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2. Vergunningen
2.1 Wabo-vergunningen
Binnen VTH worden alle vergunningaanvragen beoordeeld die betrekking hebben op de
leefomgeving. Dus niet alleen die op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) maar ook de aanvragen op grond van de APV en de bijzondere wetten.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de behandelde vergunningen in 2019, onderverdeeld
naar de verschillende activiteiten omgevingsvergunning eindigend met het totaal. Onder ‘aantal’
het aantal vergunningen dat tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 is beoordeeld en
afgehandeld, in cursief lettertype het aantal in diezelfde periode in 2018.
Onder ‘ontvangen’ het aantal ingediende aanvragen in 2019 met in cursief het aantal in 2018.
De laatste kolom het aantal verwachtte aanvragen in 2019 zoals opgenomen in het VTHuitvoeringsprogramma 2019.
Dus voor de omgevingsvergunning activiteit bouwen zijn er in 2019 551 aanvragen ingediend, dat
zijn er 77 minder dan in 2018 en 24 minder dan verwacht. Van de nieuw ontvangen aanvragen
plus het restant uit het vorige jaar zijn er in totaal 433 aanvragen beoordeeld en afgehandeld 65
minder dan in 2018. Overigens zegt het aantal beoordeelde en afgehandelde vergunningaanvraag
niet zo veel omdat dit mede afhankelijk is van hoe compleet aanvragen worden ingediend, de
benodigde behandeltermijn en de complexheid van de aanvraag.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 2019 - 2018
Activiteit
Omgevingsvergunning
bouwen
monument
afwijken ruimtelijke regels
vellen houtopstand
slopen bouwwerk /
sloopmelding
uitvoeren werk
in-/uitrit
brandveilig gebruik
Totaal Omgevingsvergunning
(exclusief sloopmelding)

Aantal
2019
433
14
255
88
9/
488
11
115
15
940

Aanvragen vooroverleg 2019

2018
498
15
237
99
5/
532
12
132
7
1005

Ontvangen
Verwacht 2019
2019
2018
551
628
575
13
19

279
280
280
102
119
120
13 /
21/
17 /
528
682
670
22
23
25
135
151
140
22
12
35
1137
1416
1192
325

225

Doelstellingen en resultaatafspraken 2019
Stand van zaken met betrekking tot de gestelde doelen in het VTH-beleidsplan en de
resultaatafspraken uit het VTH-uitvoeringsprogramma 2019. Na herhaling van de betreffende
doelstelling / resultaatafspraak is in cursief lettertype aangeven wat hiervoor gedaan is:
Doelstellingen:
• Het beoordelen van vergunningaanvragen / meldingen gebeurt in ieder geval conform het
bodemniveau zoals vastgelegd in de Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving Omgevingsrecht gemeente Meierijstad;
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Het onderzoek naar het al dan niet voldoen aan de Verordening Kwaliteit VTH wordt in het eerste
kwartaal 2020 afgerond dan komt hier duidelijkheid over.(zie ook onder paragraaf 1.2)
Doelstelling + resultaatafspraak 2019:
• De belangrijkste beoordelingskaders zijn gericht op het uitsluiten van risico’s bij de realisering /
uitvoering van de vergunning / meldingen en dus gericht op veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid, zoals uit de risicoanalyse naar voren is gekomen;
• Alle medewerkers die vergunningen beoordelen doen dat op dezelfde wijze (proces
optimaliseren);
Alle medewerkers die vergunningen beoordelen gebruiken de checklist in Squit en werken
daarnaast conform de vastgestelde aangepaste toetsmatrix bij het beoordelen van
vergunningaanvragen. Dit blijft een structureel aandachtspunt bij hoge werkdruk en bijvoorbeeld
bij ziekte vervanging is dit onderwerp kwetsbaar. De technische beoordelingen op grond van het
bouwbesluit waarbij het gaat over het toetsen van constructieberekeningen bij de plannen met de
hoogste risico’s worden getoetst door de ODZOB (Omgevingsdienst Zuid-Oost-Brabant). voor het
overige wordt deze toets op hoofdlijnen uitgevoerd.
Voor wat betreft het toetsen conform de afgesproken prioritering zoals beschreven in hoofdstuk 3
van bijlage 2 van het VTH-beleidsplan, risicoprotocol/beoordelingsstrategie vergunningen, is een
toets protocol Bouwbesluit (bijlage 2A VTH-beleidsplan) opgesteld gebaseerd op de Landelijke
toetsmatrix Bouwbesluit. De achterliggende gedachte was dat wanneer op deze wijze getoetst
zou worden de risicovolle aspecten ook de meeste aandacht zouden krijgen en de minder
risicovolle minder of geen aandacht. Hierdoor zou verantwoord efficiënter en eenduidiger gewerkt
kunnen worden. Inmiddels is dit toets protocol dusdanig aangepast dat niet meer ieder plan
uitgebreid getoetst word.
Verdere procesoptimalisatie vindt plaats in het project proces Omgevingswet. Hiertoe is in het
vierde kwartaal van 2019 een projectteam gestart onder begeleiding van de adviseur
procesmanagement en een proces coach. Dit project loopt door in 2020 om op 1 januari 2021
klaar te zijn om initiatieven voor een omgevingswet project op de juiste wijze in behandeling te
kunnen nemen. In dat kader is medio 2019 gestart met het uitvoeren van de pilot met het
programma Blitts. Voor de woonwijk “De Bunders” is dit programma opgestart om te onderzoeken
of hierdoor inderdaad meer ruimte zou komen doordat er minder aanvragen beoordeeld hoeven te
worden. Deze pilot wordt begin 2020 geëvalueerd.
Resultaatafspraak 2019:
• Wet natuurbescherming is geïmplementeerd in het vergunningen proces (vergunningen zijn
actueel):
In 2019 hebben hiervoor diverse gesprekken plaatsgevonden met de specialisten om te
inventariseren wat nodig is om de Wet natuurbescherming op een goede wijze in het
vergunningenproces te implementeren. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het
proces voor de implementatie van de Omgevingswet en zal in 2020 gereed zijn.
Resultaatafspraak 2019:
• Het bibob-beleid, zoals dat in 2018 is vastgesteld is in het vergunningenproces opgenomen;
De bibob toets is in de checklist opgenomen. Bij bouwplannen binnen bepaalde risicocategorieën
en bouwkosten > € 100.000,-- worden kortgesloten met de bibob-coördinator. In 2019 is er geen
bibob-toets uitgevoerd omdat er geen bouwplan is ingediend welke onder die risicocategorie viel.
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Monitoring
Om te monitoren of de genoemde doelstellingen gehaald worden zijn de volgende prestatie
indicatoren opgesteld. Na herhaling van de betreffende prestatie indicator wordt in cursief
lettertype het resultaat van 2019 aangegeven:
•

Minimaal aantal vergunningen verleend binnen wettelijke beslistermijn:
Omgevingsrecht: 95% (streefwaarde 2019 is 100)

Het oprekken van de wettelijke beslistermijn voor wat betreft omgevingsvergunningaanvragen
gebeurd in de meeste gevallen voor de activiteiten bouwen en afwijken ruimtelijke regels. In 2019
waren dat samen 830 aanvragen waarbij 182 keer een verlengingsbesluit is genomen, dat is
ongeveer 22%. Bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de verdeling van dit aantal over
2019. Dit betekent dat op ongeveer 78% van de aangevraagde vergunningen binnen de primaire
wettelijke termijn een besluit is genomen. De gestelde prestatie indicator is niet gehaald, en ten
opzichte van 2018 is er slechts een klein verschil, een lichte toename.
Het verlengen van de beslistermijn wordt veel gebruikt om de aanvrager in de gelegenheid te
stellen noodzakelijke aanvullingen in te dienen om tot goede besluitvorming te kunnen komen. In
2019 is 295 keer een verzoek gedaan om de aanvraag aan te vullen. De tot nu toe behaalde
gemiddelde doorlooptijd van ongeveer 39 dagen ligt binnen voornoemde 8 weken.
In het kader van de aanstaande omgevingswet zal de focus bij het vergunningenproces steeds
meer komen te liggen bij het voortraject voordat een formele aanvraag wordt ingediend. Het
vooroverleg krijgt een steeds belangrijkere plaats en zal in complexe gevallen aan de
zogenaamde ‘omgevingstafel’ gaan plaatsvinden. In 2020 zullen we met die nieuwe werkwijze al
gaan proefdraaien.

•

Aantal omgevingsvergunningen van rechtswege verleend:
maximaal 2% van het totaal aantal vergunningen waarvoor de reguliere procedure geldt.

In het afgelopen jaar zijn 6 vergunningen van rechtswege verleend, dat is 0,9% dus minder dan
het hier gestelde percentage.

•
Na ontvangst van een klacht/melding/informatieverzoek wordt uiterlijk binnen één
werkweek contact opgenomen met de melder / verzoeker.
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Verzoeken om informatie komen op een centraal punt digitaal of telefonisch binnen en worden zo
mogelijk, afhankelijk van het onderwerp, direct beantwoord dan wel doorverwezen naar
betreffende in- of externe behandelaar. Onderstaand overzicht geeft het aantal ‘vooroverleggen’
aan opgesplitst in informatieverzoek, schetsplan, haalbaarheidsverzoek en overig welke in 2019
zijn binnengekomen, in totaal 325.

● Schetsplan
•

● Informatieverzoek

● Haalbaarheidstoets

● Overig

Maximum aantal dossiers waar een dwangsom is betaald wegens niet tijdig beslissen:
0

In 2019 is er geen enkele dwangsom betaald wegens niet tijdig beslissen op een aanvraag.
•

Maximum aantal bezwaarschriften dat ‘gegrond’ moet worden geacht:
Omgevingsrecht: maximaal 2% van de ingediende bezwaarschriften;

Onderstaande tabel geeft een inzicht in onder andere het aantal ingediende bezwaarschriften
betrekking hebbend op afgegeven vergunningen en/of weigeringsbesluiten. Daarnaast is ook het
aantal behandelde zienswijzen opgenomen, het aantal beroep en hoger beroepzaken. Van de 20
bezwaarschriften zijn er 0,5 % gegrond bevonden. Kanttekening hierbij is dat de registratie van
deze processen nog niet in heel 2019 waren geoptimaliseerd, maar de streefwaarde van 2% is
niet overschreden.

•

Vergunningen Wabo

Aantal

Zienswijze
Bezwaar
Voorlopige voorziening
Beroep rechtbank
H beroep Raad van State

9
20
4

(deels)
gegrond

Ongegrond

1

19

vernietigd /
gewijzigd

in stand

1

3

Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor eenvoudige onderwerpen wordt
gestimuleerd die aanvraag meteen formeel in te dienen.

Dit onderwerp is meegenomen in het proces implementatie Omgevingswet. Het Digitaal Stelsel
Omgevingswet zal straks zo ingericht worden dat eenvoudige onderwerpen ook eenvoudig
kunnen worden ingediend en afgehandeld, hierbij worden de ervaringen uit de pilot met het
programma Blitts uiteraard meegenomen.
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2.2 Vergunningen APV – bijzondere wetten
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de in 2019 ingediende aanvragen op grond van de
APV en bijzondere wetten hierbij is het aantal van 2018 en het verwachtte aantal voor 2019
opgenomen. Hierbij valt vooral op de toename van het aantal evenementen vergunningen.

Soort aanvraag
Meldingen evenementen
Evenementenvergunningen
Standplaatsenvergunningen
Exploitatievergunningen
Drank- en horecavergunningen
Gewijzigde D&hwvergunningen
Kansspelautomaten
aanwezigheidsvergunningen
Loterijvergunningen
Collectevergunningen
Ontheffingen tijdelijk gebr. gem.grond
gemeentegrond
Verklaringen
van geen bezwaar

2018
287
165
130
10
15
2
19
29
39
38
23

2019
281
222
49
8
30
20
20
21
35
39
42

Verwacht 2019
20122192020
300
160
50
10
15
19
20
15
35
35
20

Doelstellingen en resultaatafspraken 2019
Stand van zaken met betrekking tot de gestelde doelen in het VTH-beleidsplan en de
resultaatafspraken uit het VTH-uitvoeringsprogramma 2019. Na herhaling van de betreffende
doelstelling / resultaatafspraak is in cursief lettertype aangeven wat hiervoor gedaan is:
•

Vergunningaanvragen / meldingen gebaseerd op de APV en/of bijzondere wetgeving,
zoals de evenementenvergunningaanvragen en aanvragen Drank- en Horecawet worden
beoordeeld conform het daarvoor vastgelegde beleid in Meierijstad en de van toepassing
zijnde wetgeving. Voor evenementen vergunningaanvragen bijvoorbeeld betekent dat in
ieder geval dat de daarvoor regionaal ontwikkelde ‘risicomatrix’ wordt gevolgd wanneer
het risicodragende evenementen betreft. In het (eventueel) nog te harmoniseren beleid,
zal hier rekening mee worden gehouden;

Op basis van de eind 2018 vastgestelde nota ‘naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad
2019-2022’ zijn in 2019 alle aanvragen voor het organiseren van evenementen beoordeeld
conform dit beleid. In 2019 is tevens vanuit het werkatelier VTH input geleverd voor de op basis
daarvan vastgestelde uitvoeringsnota. De processen rondom APV en bijzondere wetgeving zijn
aangepast aan het nieuwe beleid en worden regelmatig gemonitord en indien nodig aangepast.
Omdat ook een deel van deze regelgeving straks mee overgaat naar de Omgevingswet wordt
vanuit dit onderwerp ook meegewerkt aan het proces omgevingswet waar al eerder aan is
gerefereerd.
Monitoring
Om te monitoren of de genoemde doelstellingen gehaald worden zijn de volgende prestatie
indicatoren opgesteld. Na herhaling van de betreffende prestatie indicator wordt in cursief
lettertype het resultaat van 2019 aangegeven:
•

Minimaal aantal vergunningen verleend binnen wettelijke beslistermijn:
APV en DHW: 90%

Voor wat betreft het aantal beoordeelde vergunningaanvragen op grond van de APV en de Dranken Horecawet kan gesteld worden dat dit percentage binnen de wettelijke termijn wel gehaald is.
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•
Na ontvangst van een klacht/melding/informatieverzoek wordt uiterlijk binnen één
werkweek contact opgenomen met de melder / verzoeker.
Verzoeken om informatie komen op een centraal punt digitaal of telefonisch binnen en worden zo
mogelijk, afhankelijk van het onderwerp, direct beantwoord dan wel doorverwezen naar
betreffende in- of externe behandelaar.
•

Maximum aantal dossiers waar een dwangsom is betaald wegens niet tijdig beslissen:
0

In 2019 is er geen enkele dwangsom betaald wegens niet tijdig beslissen op een aanvraag.

•

Maximum aantal bezwaarschriften dat ‘gegrond’ moet worden geacht:
APV en DHW-vergunningenverlening: maximaal 2% van de ingediende bezwaarschriften.

Onderstaande tabel geeft een inzicht in onder andere het aantal ingediende bezwaarschriften
betrekking hebbend op afgegeven vergunningen en/of weigeringsbesluiten. Daarnaast is tevens
het aantal vervolgprocedures in beroep en hoger beroep. Er is slechts 1 bezwaarschrift behandeld
in 2019 en deze is ongegrond verklaard. Kanttekening hierbij is dat de registratie van deze
processen nog niet in heel 2019 waren geoptimaliseerd, maar de streefwaarde van 2% is niet
overschreden.
Vergunningen DHW/
APV bijz. wetten
Bezwaar
Voorlopige voorziening
Beroep rechtbank
H beroep Raad van State

Aantal

(deels)
gegrond

1

1

Ongegrond

vernietigd /
gewijzigd

in stand

1

1

1

2.3 Conclusies vergunningen
Samengevat kunnen voor vergunningen de volgende conclusies worden gesteld:
- De resultaatafspraken voor 2019 worden voor een belangrijk deel gehaald, wat betekent
dat we met betrekking tot de doelstellingen uit het VTH-beleid 2018-2022 netjes op koers
liggen.
- Voor wat betreft het oprekken van de wettelijke beslistermijn wordt het gestelde doel nog
niet gehaald. Met de komst van de Omgevingswet, 01-01-2021, zal de focus veel meer
liggen vóór de start van het formele beslistraject met als doel geen vergunningaanvragen
meer binnen te krijgen die (nog) niet volledig zijn. In 2020 wordt hier door middel van
pilots al mee proef gedraaid.
- De invoering van de aanstaande omgevingswet zal in de komende periode nog meer
beslag gaan leggen op VTH. In het uitvoeringsprogramma 2020 is hier dan ook rekening
mee gehouden.
- Met betrekking tot de registratie van bezwaarschriften moet nog een optimalisatieslag
plaatsvinden, dit is meegenomen in het uitvoeringsprogramma 2020.
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3. Toezicht en Handhaving
Naast het reguliere toezicht en handhaving in 2019 is gewerkt aan het verder inregelen van het
registratieprogramma en het verder optimaliseren van de werkprocessen mede in het kader van
de aanstaande Omgevingswet. De hieronder opgenomen cijfermatige gegevens over 2019 geven
een indicatie van de controle activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden, met daarnaast
diezelfde gegevens over 2018. In zijn totaliteit hebben er iets minder controles plaatsgevonden.
Dit zit hem met name in een afname van de oplevering controles wat ook verklaarbaar is uit het
aantal afgegeven (bouw)vergunningen. Daarnaast heeft er een toename plaatsgevonden van het
aantal thema controles, met name op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten en controles
leegstaande panden en VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing).
Verder is een afname van het aantal opleveringscontroles ook het resultaat van het risicogericht
toezicht.
Soort controle
Oplevering controle
Ambtshalve constatering
Her-controle (incl. controle voornemen)
Controle nav klacht / melding
Thema controle’s
 Huisvesting arbeidsmigranten
 Brandveiligheid
 Leegstaande panden
 VAB
 Opiumwet
 Recreatieparken
Dwangsom controles
TOTAAL

Aantal 2018
783
163
285
118

Aantal 2019
665
145
213
123

65
93
1
8
11
1527

120
66
25
108
17
4
9
1496

Doelstellingen en resultaatafspraken 2019:
Stand van zaken met betrekking tot de gestelde doelen in het VTH-beleidsplan en de
resultaatafspraken uit het VTH-uitvoeringsprogramma 2019. Na herhaling van de betreffende
doelstelling / resultaatafspraak is in cursief lettertype aangeven wat hiervoor gedaan is:
Doelstelling:
 Het toepassen van de nalevingsstrategie gebeurt in ieder geval conform het bodemniveau
zoals vastgelegd in de Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Omgevingsrecht gemeente Meierijstad;
Omdat het onderzoek naar het al dan niet voldoen aan de Verordening Kwaliteit VTH nog niet is
afgerond kan deze doelstelling nog niet worden beoordeeld. (zie ook onder paragraaf 1.2)
 Toezicht en handhaving zijn geen doelen op zich, maar middelen tot een doel. Uiteindelijk gaat
het er bij de uitvoering van wettelijke taken op dit gebied om wat het resultaat daarvan is in de
maatschappij;
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We lossen nog steeds zoveel mogelijk ‘buiten’ op en nemen zo min mogelijk mee naar binnen.
Goede communicatie is daarbij van belang om geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk
ongedaan te (laten) maken.
Doelstelling en resultaatafspraak 2019:
 Toezicht en handhaving wordt zoveel mogelijk risicogericht en informatie gestuurd uitgevoerd.
Dit betekent dat de beschikbare capaciteit daar wordt ingezet waar het risico op en de risico’s
van niet naleving het grootst zijn. We creëren daarbij een integrale samenwerking en werken
conform de omgevings- en risico analyse uit het VTH-beleid met in- en externe partners. We
gaan integraal en slimmer handhaven;
Risicogericht toezicht is steeds meer ingebed in de reguliere werkzaamheden. Op basis van een
risicoafweging kunnen verantwoord zaken worden los gelaten en aandacht gegeven worden aan
zaken die er toe doen. Deze werkwijze wordt ook gedeeld met onze in- en externe partners. Met
de ODBN, politie en brandweer worden afspraken gemaakt om waar het kan gezamenlijk
controles uit te voeren dan wel controle aspecten mee te nemen voor elkaar. Op deze wijze wordt
integraal gecontroleerd en wordt efficiency behaald.
 Toezicht en handhaving geschiedt op een open, eenduidige en voortvarende wijze, waarbij
beoogd wordt om met afgestemde en gepaste (mix van) interventie(s) een blijvende
gedragsverandering te realiseren. De wijze van interventie volgt de Landelijke Handhavingsstrategie zoals ook door de gemeente Meierijstad onderschreven;
De Landelijke Handhavingsstrategie wordt gevolgd. Het hierin opgenomen stappenplan is daarbij
de leidraad. Afhankelijk van de soort overtreding en het gedrag van de overtreder (onbewust /
onbedoeld, bewust / calculerend) wordt gehandeld. In het sjabloon voor het controlerapport en in
het programma Squit is dit inmiddels ook ingevoerd en kan op die wijze dan ook worden
geraadpleegd.
 Het proces voor toezicht en handhaving is zodanig ingericht en afgestemd, dat voor elke
situatie helder is wanneer welke handeling moet worden verricht en binnen welke termijn. Het
proces is geoptimaliseerd.
In 2019 is gewerkt aan het optimaliseren van het proces zodat iedereen op dezelfde wijze dit
proces doorloopt en afhandelt. Er is geëxperimenteerd met het digitaal systeem Squit op pad,
maar dit leverde niet de gewenste efficiency op. Wel zijn de afspraken gemaakt om het systeem
eenduidig in te vullen zodat we uiteindelijk ook betrouwbare informatie kunnen genereren en deze
in kunnen zetten bij het herzien van beleid maar ook bijvoorbeeld ten behoeve van de
implementatie van de Omgevingswet.
Monitoring
Om te monitoren of de genoemde doelstellingen gehaald worden zijn de volgende prestatie
indicatoren opgesteld. Na herhaling van de betreffende prestatie indicator wordt in cursief
lettertype het resultaat van 2019 aangegeven:
 Na ontvangst van een klacht / melding / verzoek om handhaving wordt uiterlijk:
 binnen twee werkweken contact opgenomen met de melder / verzoeker;
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In het VTH-uitvoeringsplan 2019 is het proces met betrekking tot het behandelen van klachten /
meldingen opgenomen. Er wordt conform dit proces gewerkt. Afhankelijk van de prioritering van
de inhoud van de klacht / melding wordt in ieder geval zo spoedig mogelijk contact opgenomen
met de melder / klager.
 Maximum aantal dossiers waarin een dwangsom is betaald wegens niet tijdig beslissen op een
verzoek om handhaving:
 0
In 2019 is er geen enkele dwangsom betaald wegens niet tijdig beslissen op een verzoek om
handhaving.
 Maximum aantal bezwaarschriften tegen handhavingsbesluiten dat ‘gegrond’ moet worden
geacht:
 Omgevingsrecht: maximaal 2% van de ingediende bezwaarschriften;
Onderstaande tabel geeft een inzicht in onder andere het aantal ingediende bezwaarschriften
betrekking hebbend op handhavingsbesluiten. Daarnaast is tevens het aantal behandelde
zienswijzen opgenomen en het aantal vervolgprocedures in beroep en hoger beroep. Van de 3
bezwaarschriften zijn er geen enkele ongegrond bevonden. Kanttekening hierbij is dat de
registratie van deze processen nog niet in heel 2019 waren geoptimaliseerd, maar de
streefwaarde van 2% is niet overschreden.
Handhaving

Wabo

Voornemen dwangsom
Zienswijze
Voornemen best.dwang
Zienswijze
Besluit dwangsom
Besluit bestuursdwang
Bezwaar
Voorlopige voorziening
Beroep rechtbank
H beroep Raad van
State
Verzoek om
Handhaving

20
1

Opiumwet

DHW/APV/Bijz.
wetten

vernietigd /
gewijzigd

in stand

6
5
5
1
1

9
2
2
1

2
1

23

 Minimaal 2 keer per jaar vind een thema week handhaving plaats.
In 2019 zijn de volgende drie onderwerpen themagericht opgepakt:
- Huisvesting arbeidsmigranten (strijd bestemmingsplan en (brand)veiligheidsaspecten);
- Leegstaande panden waaronder vrijkomende agrarischer bebouwing (VAB’s);
- Controles omgevingsrecht buitengebied.
Op bovenstaande thema’s hebben in 2019 een aantal keer gezamenlijk controles plaatsgevonden
waarvan regelmatig ook buiten kantooruren. Met betrekking tot de eerste twee thema’s lag de
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regie voor een groot deel bij het werkatelier IV/OOV. Toezichthouders en een juridisch
medewerker van VTH sloten daarbij aan evenals de politie, belastingdienst en/of ODBN. Op deze
wijze zijn integraal diverse adressen bezocht. Deze integrale aanpak is wederom succesvol
geweest. Belangrijk leerpunt is wel om niet alleen tijd te reserveren voor het uitvoeren van de
controles, maar ook te borgen dat vervolg acties direct aansluitend kunnen worden genomen.

3.1 Toezicht en Handhaving Openbare ruimte
De uitvoering van het toezicht en de handhaving van de openbare ruimte is belegd bij de Boa’s.
In het VTH-beleid is ook met betrekking tot dit taakveld een risicoprioritering opgesteld. Het
afgelopen jaar is onderzocht hoe hier invulling aan te geven. In 2020 zal veel minder worden
gedaan vanuit het Boa team op meldingen of klachten waarbij de dader niet meer te achterhalen
valt. Denk bijvoorbeeld aan hondenpoep of afvaldumpingen, de kans dat bij deze klachten een
overtreder is te achterhalen is zeer klein en dus is het zinvoller de Boa tijd voor hogere
geprioriteerde zaken in te zetten. Dit betekent overigens niet dat de gemeente hier niets mee
doet, er zal vanuit een ander perspectief gehandeld worden. Bijvoorbeeld door voorlichting,
waarbij deze problematiek onder de publieke aandacht wordt gebracht om burgers te attenderen
op de overlast die dit soort handelingen kan veroorzaken en dus aanspreken op eigen
verantwoordelijkheid en zelf ook aanspreken bij constateringen.
Vanuit de Boa’s wordt er altijd naar gestreefd dat binnen 48 uur aan de melder / klager telefonisch
of per mail een terugkoppeling plaatsvind.
Onderstaand overzicht laat per thema de toename zien van het aantal meldingen in 2019 ten
opzichte van het aantal in 2018 die toename heeft onder andere te maken met de grotere
meldingsbereidheid, de toename van het gebruik van de Buiten Beter App en wellicht ook met het
feit dat men de Boa’s weet te vinden, ze zijn meer zichtbaarder.
1200
1000
800
600
400
200
0

2018

2019
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Cijfermatig is dat in onderstaande tabel opgenomen, een toename van 58%.
Afgehandelde meldingen

Aantal 2018

Aantal 2019

Parkeerovertredingen

697

1056

Overige meldingen

571

803

Verkeersovertredingen

226

455

Fietsen

167

386

Horeca en evenementen

70

278

Overlast honden

218

269

Dumping afval

178

255

Overlast vuurwerk

19

58

Jeugd gerelateerde zaken

64

28

Dumping gevaarlijk afval en asbest

70

25

Vandalisme

29

21

Drugsafval
Totaal

12
2309

3646

Naast het reageren op klachten en meldingen hebben de Boa’s het afgelopen jaar ook processen
verbaal en waarschuwingen afgegeven bij door hen geconstateerde overtredingen. In
onderstaand overzicht de aantallen uit 2019 afgezet tegen die van 2018.
Overtredingen en muldergedragingen

Aantal 2018

Aantal 2019

Strafbeschikkingen

11

3

Schriftelijke waarschuwingen

140

488

Processen verbaal (mulderfeiten lichte
verkeersovertredingen)

574

1061

Halt-verwijzingen

10

1

Totaal

735

1553

Ruim een verdubbeling van het aantal geconstateerde overtredingen ten opzichte van 2018.
Deels heeft dat te maken met het feit dat sinds 2019 de gehele formatie Boa’s ook daadwerkelijk
bezet is ten opzichte van 2018. Door inzet van deze capaciteit konden ook meer controles op
bijvoorbeeld parkeren in de blauwe zone worden uitgevoerd met als resultaat dat er ook meer
overtredingen geconstateerd werden.
Doelstellingen resultaatafspraken 2019:


Boa’s zijn meer zichtbaar;
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De zichtbaarheid van de Boa’s is in 2019 bevorderd door te focussen op de volgende
onderwerpen:
- verkeersonveilige situaties: verkeeronveilige situaties zijn logischerwijs hoog geprioriteerd dus
voor geconstateerde overtredingen waarvoor de Boa’s bevoegd zijn te handhaven is dat ook
gebeurd. Dit is meegenomen bij het opstellen van de werkroosters en de surveillance rondes.
Aandacht voor de scholen is hierbij eveneens een belangrijk thema, met name in de periodes dat
het nieuwe schooljaar start zijn de Boa’s zichtbaar rondom de verschillende scholen in
Meierijstad.
- ondermijning: Door aan te sluiten bij gezamenlijke controles met bijvoorbeeld politie maar vooral
ook door de ogen en de oren van de Boa’s tijdens hun surveillance in binnen en buitengebied
hebben zij een signalerende functie met name ook op het gebied van ondermijning.
- leeftijdsgrenzeninspecties op grond van de Drank- en Horecawet: In 2019 hebben in totaal 8
controles leeftijdsgrenzen plaatsgevonden, 3 bij de reguliere horeca en een 5-tal bij
sportverenigingen. Hierbij is een aankooppoging gedaan door een persoon waarvan niet op
voorhand duidelijk is dat deze 18+ is. In 5 gevallen werd niet naar de identiteit en dus leeftijd
gevraagd en dus is conform het preventie en handhavingsplan alcohol een waarschuwing
afgegeven. Bij een volgende constatering zal een bestuurlijke boete worden opgelegd.
- toezicht bij evenementen: Tijdens met name de grote evenementen hebben de Boa’s wederom
inzet geleverd vooral gericht op het parkeren. Hierbij hebben zij 12 keer verkeerd geparkeerde
auto’s moeten laten wegslepen.
 Boa’s werken meer wijkgericht
Nadat in 2018 aansluiting is gezocht bij de wijkindeling van de politie is daar in 2019 veel meer
invulling aan gegeven. De Boa’s proberen meer zichtbaar te zijn in de wijk en werken intensief
samen met de 12 wijkagenten.
 Versterken samenwerkingsverbanden
In 2019 is er een concept notitie opgesteld waarin is aangegeven op welke thema’s en op welke
wijze met name de samenwerking met de politie versterkt kan worden. In onderstaand plaatje is
dat verbeeld.
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3.2 Toezicht evenementen
Naast het feit dat de Boa’s met name aan de buitenkant van de grote evenementen hun inzet
leveren voor de aankomst- en vertrekroute van bezoekers worden ook (brand)veiligheidscontroles
uitgevoerd. Deze controles worden door een van de andere toezichthouders uitgevoerd.
Afhankelijk van het soort evenement vindt een dergelijke controle al dan niet met de gezamenlijke
partners als politie en brandweer plaats. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in 2019
uitgevoerde controles afgezet tegen die van 2018.
Soort controle
Controles
Hercontroles
Totaal

Aantal 2018
126
4
130

Aantal 2019
143
12
155

3.3 Conclusies Toezicht en Handhaving
Samengevat kunnen voor toezicht en handhaving de volgende conclusies worden gesteld:
- Het risicogericht toezicht levert resultaat op waardoor geringe overtredingen met weinig tot
geen risico impact los gelaten kunnen worden en er meer inzet is voor risicovolle zaken;
- Bij themagerichte controles ook tijd en capaciteit borgen voor eventueel noodzakelijke
vervolgacties;
- De samenwerking met de politie wordt steeds sterker en zal in 2020 verder worden
doorgezet.
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4. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Ingevolge artikel 7.1 van het BOR (besluit omgevingsrecht) moeten de daarin bedoelde
basistaken milieu verplicht worden overgedragen aan een omgevingsdienst. De ODBN doet deze
taken voor de 17 gemeenten in Noordoost Brabant en voor de provincie. Jaarlijks doet de ODBN
daar ook verslag van. Het verslag over 2019 is als bijlage 2 en 3 toegevoegd. In dit verslag geeft
de ODBN tevens aan hoe zij invulling heeft gegeven aan het eerder vastgestelde Regionaal
Operationeel Kader (ROK).
In het derde kwartaal van 2019 heeft het bestuur van Meierijstad besloten al haar milieutaken over
te dragen naar de Omgevingsdienst. Dit was nog een onderwerp dat na het fusietraject opnieuw
zou worden afgewogen. Inmiddels is dit dus overgedragen en worden in principe alle milieutaken
bij de ODBN belegd.

4.1 Intensivering toezicht veehouderijen
In 2018 is het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) gestart. In dit project werken de
provincie Noord-Brabant en 45 Brabantse gemeenten samen om in drie jaar tijd bij alle
veehouderijen een controle uit te voeren. In de op dit moment nog niet beschikbare evaluatie over
2019 zal nader worden ingegaan over de stand van zaken en nadere informatie voor onze
gemeente op het gebied van voortgang, beleidsinformatie en naleefgedag. Wanneer deze
evaluatie beschikbaar is zal deze uiteraard worden gedeeld.

4.2 Gebiedsgericht Handhaven Mestfraude
In de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg is een actieve samenwerking in het project
Gebiedsgericht Handhaven van Mestfraude (GGH). Partners in deze samenwerking zijn naast
gemeenten en Omgevingsdiensten onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waterschappen en het Openbaar Ministerie.
Doel van het project GGH is om met een gezamenlijke inzet de illegale meststromen en
mestfraude beter te bestrijden.
Meierijstad is actief betrokken bij dit project, zowel bestuurlijk (vertegenwoordigd in de stuurgroep
van het project GGH) als op ambtelijk niveau. Vanuit het werkatelier VTH neemt een juridisch
medewerker deel aan diverse werkgroepen voortvloeiend uit dit project, zoals de regiegroep en
als ambtelijk ondersteuner tevens vertegenwoordigd in de stuurgroep.
Het is belangrijk dat mestfraude wordt aangepakt en dat dit op een effectieve manier gebeurt.
Samenwerking met en afstemming tussen alle betrokken spelers in de regio is daarbij belangrijk.
Sinds de zomer 2019 is er een versnelling ingezet, er is commitment bij de aangesloten partijen
en ook het ministerie is beter aangehaakt. Nu is het zaak dat nog meer gemeenten zich
aansluiten. Tenslotte werken de mestfraudeurs niet lokaal maar minstens regionaal, nationaal of
zelfs internationaal. Om het probleem aan te pakken zullen we dus ook op die schaal moeten
samenwerken. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is om schadelijke effecten op de
leefomgeving te voorkomen en milieucriminaliteit in een vroegtijdig stadium te herkennen en
daartegen op te treden. Dit kan door verschillende informatie te koppelen zodat er inzicht ontstaat
en er eerder kan worden ingegrepen. Op die ingeslagen weg gaan we verder. We gaan onze
kennis uitbreiden, de samenwerking verbeteren en ons (externe) netwerk versterken. In de
afgelopen jaren zijn hier al belangrijke stappen in gezet. Maar we moeten ook kijken naar ándere
manieren om onwenselijk gedrag te stoppen. Hier gaan we met alle partners in het project in 2020
actief mee aan de slag.
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5. Veiligheidsregio Brandweer Brabant Noord (VBBN)
Binnen de veiligheidsregio Brabant Noord zijn met de Brandweer afspraken gemaakt met
betrekking tot het risicogericht toezicht. Dit toezicht wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in het
rapport “Toezichtstrategie Brandveiligheid 2017-2021” door de brandweer Brabant Noord
(onderdeel van veiligheidsregio Brabant Noord). Voor Meierijstad betekent dat dat de brandweer
jaarlijks controles uitvoert bij die gebouwen waar het risico het grootst is op slachtoffers bij een
eventuele brand of andere calamiteit. Het toezicht is er op gericht om in die situaties slachtoffers
te voorkomen. Jaarlijks wordt door de brandweer een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin
vast is gelegd welke gebouwen door de brandweer worden gecontroleerd. In onderstaande tabel
is een overzicht opgenomen van de door de brandweer in 2019 voor Meierijstad uitgevoerde VTH
taken.

Sinds begin 2019 wordt net als bij de ODBN 6-wekelijks een relatiebeheer overleg gevoerd. Bij dit
overleg zitten vertegenwoordigers van het werkatelier VTH en van de Brandweer. Doel van het
gesprek is om elkaar beter te leren vinden, de voortgang bespreken en eventuele specifieke
casussen aan de orde te stellen. Van ieder overleg wordt een afsprakenverslag opgesteld om op
die wijze elkaar scherp te houden en eventuele proces verbeter voorstellen aan te passen.
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6. Politie – OM
De samenwerking met de politie en het OM volgt de afspraken die hierover zijn vastgelegd binnen
de Regionale eenheid Oost-Brabant. Dit is tevens vastgelegd in het integraal veiligheidsbeleid
Meierijstad. Voor met name de toezicht en handhavingstaken zijn deze afspraken van belang. In
de reguliere werkzaamheden zijn daarom dan ook bij regelmaat werkoverleggen vastgelegd. De
Boa’s hebben 6-wekelijks een werkoverleg met de politie. De overige toezichthouders sluiten aan
bij het IV overleg en / of het APV-politie overleg om uitwisseling van voor elkaar van belang zijnde
gegevens te waarborgen. Daarnaast sluit VTH ook altijd aan bij het zogenaamde
veiligheidsoverleg tussen politie, AOV en burgemeester. Op die wijze vindt informatiedeling plaats
en kan gezamenlijk gewerkt worden aan de hoofddoelstelling een veilig Meierijstad.
Zoals al gesteld zijn nadere samenwerkingsafspraken tussen politie en VTH in de maak. In het
VTH-uitvoeringsprogramma 2020 is hiervoor ruimte ingepast. Inmiddels wordt al gewerkt aan de
uitwerking van de concept samenwerkingsnotitie in samenspraak met de politie. Het streven is
deze notitie medio 2020 te laten vaststellen door college en politie.
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7. Bijlagen
Bijlage 1: Bestuurlijke prioritering 2020;
Bijlage 2: ODBN voortgangsrapportage over 2019 Meierijstad;
Bijlage 3: ODBN rapportage 2019 Meierijstad.
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