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2021

1. ALGEMEEN

1.1. Inleiding
Voor u ligt het evaluatieverslag van de bestuursrechtelijke handhaving 2021 van de gemeente Voerendaal.
Met dit evaluatieverslag wordt het bestuur onder meer geïnformeerd over de uitgevoerde taken op het
gebied van toezicht en handhaving, de mate waarin uitvoeringsdoelstellingen zijn behaald en over de mate
en kwaliteit van samenwerking met externe partijen. Het evaluatieverslag wordt ter kennisname aangeboden
aan de gemeenteraad, de provincie en de externe partijen.
Met het evaluatieverslag wordt invulling gegeven aan artikel 7.7 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor)
waarin is opgenomen dat het college verplicht is om jaarlijks te evalueren. Dit jaarverslag is een rapportage
en evaluatie van de in 2021 uitgevoerde activiteiten en geeft weer hoe zich dit verhoudt tot de voorgenomen
activiteiten in de jaarprogramma's en in hoeverre de activiteiten bijgedragen hebben tot een prettige,
duurzame en veilige leefomgeving.
Verbeterpunten met betrekking tot het evaluatieverslag horen wij graag.
2. ORGANISATIE
De activiteiten en taken voor wat betreft handhaving worden uitgevoerd door medewerkers van de afdeling
Omgevingsontwikkeling, team veiligheid, toezicht & handhaving (hierna: team VTH), medewerkers van de
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD), brandweer Zuid - Limburg, politie en GGD.
Bovengenoemden houden toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en treffen maatregelen om
overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen ofte beëindigen. Ze zijn betrokken bij onderwerpen als bouwen,
vergunningen, brandveiligheid, naleving van bestemmingsplannen en milieuvoorschriften, de openbare orde
en integrale veiligheid (horeca, evenementen, drugsoverlast en de APV). Handhaving van besluiten op het
gebied van Sociale Zaken en de Leerplicht zijn ondergebracht in andere gemeentelijke clusters afdelingen
of samenwerkingsverbanden en maken hier geen deel van uit.
2.1. Organisatiecapaciteit
De afdeling Omgevingsontwikkeling, team VTH beschikt in 2021 over een capaciteit van in totaal 7,2 fte.

Het team VTH is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten en taken die staan beschreven in dit
uitvoeringsprogramma en bestaat uit:

Coördinator: 0,8 fte
Toezichthouder: 1 fte
Beleidsmedewerker veiligheid: 1,8 fte
Jurist handhaving: 1,8 fte
Boa: 1.8 fte

De toezichthouder is in het jaar 2021 langdurig uitgevallen wegens ziekte. Dit is ook duidelijk op te merken in
de cijfermatige weergave van het aantal zaken. Er is een beroep gedaan op inhuur. Echter vanwege de
krapte in de arbeidsmarkt is hier weinig tot geen invulling aan kunnen gegeven worden.
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Voor de uitvoering van de in het HUP 2021 opgenomen taken ten aanzien van brandveiligheid wordt gebruik
gemaakt van de inzet van de brandweer Zuid-Limburg Voor het toezicht op de naleving van voorschriften op
het aspect milieu, maar ook specifieke verzoeken daartoe is in de gemeente Voerendaal structureel budget
opgenomen ten behoeve van de inzet van medewerkers van de RUD.

Ook vindt uit de gehele organisatie vakinhoudelijke ondersteuning plaats, met name voor de buitendienst is
een “oog-en-oor-functie" weggelegd.
3.

Reguliere taken

3.1. Toezicht en handhaving brandveilig gebruik

Het betreft hier het toezicht op het brandveilig gebruiken van gebouwen en het voeren van de daaruit
voortvloeiende handhavingsprocedures. Dit wordt uitgevoerd door de toezichthouder tezamen met de
brandweer.
Dit taakveld ziet op het gebruik van het gebouw en niet op het bouwen zelf (de brandveiligheid van de
constructie). Het toezicht op de brandveiligheid van de constructie maakt deel uit van het toezicht op de
omgevingsvergunning. Het toezicht op brandveilig bouwen ligt bij de toezichthouder.
Indien er een overtreding wordt geconstateerd wordt aan de hand van het controlerapport van de brandweer
een eerste schrijven gericht aan de overtreder. Dit wordt door de jurist handhaving van de gemeente
verzorgd.
In 2021 IS er door de gemeente Voerendaal gecontroleerd op de brandveiligheid binnen de kinderopvangen.
Dit wordt herhaaldelijk uitgevoerd. In de gemeente zijn er 5 kinderopvangen gecontroleerd op brandveilig
gebruik. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
3.2. Toezicht en handhaving alcoholwet
Dit taakveld betreft het toezicht op de naleving van de Alcoholwet (per 1 juli 2021, daarvoor Drank- en
Horecawet) in. Het gaat daarbij om controle van horecagelegenheden op vergunningvoorschriften, controle
op het schenken van alcohol zonder vergunning en het controleren op leeftijdsgrenzen.
Het toezicht op de naleving ligt bij de boa's
Door de coronapandemie is de horeca in 2021 een groot deel van het jaar gesloten geweest of slechts
beperkt geopend. De boa's hebben regelmatig contact gehad met horecaondernemers en hen geadviseerd
over de mogelijkheden binnen de op dat moment geldende corona regels
3.3. Toezicht en handhaving Wabo en bouwbesluit

Deze taak ziet op het toezicht op de naleving van de regels die bij of krachtens de Wabo gesteld zijn. Het
gaat om het handelen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor de onderdelen bouw en
aanleg. Toezicht op naleving van bestemmingplannen hoort ook tot deze taak Ook het toezicht op het
Bouwbesluit bij bestaande objecten en bij vergunningvrije bouw behoort tot dit taakveld
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Het overgrote deel van de werkzaamheden van toezichthouder bestaat in 2021 uit het controleren van
omgevingsvergunningen (voornamelijk voor de activiteit bouw) en handhavingszaken.
Gezien het beperkt aantal beschikbare uren, controleerden we op hoofdlijnen. Accent daarbij lag op het
uitzetten van de bouw, controle van wapening en andere constructieve elementen en het uitvoeren van
eindcontroles. De toezichthouder bepaalde zelf op basis van aard en grootte van het bouwwerk en overige
bijzonderheden de benodigde controlemomenten.
Prioriteit bij de bouwcontroles lag op constructieve veiligheid en brandveiligheid. Andersoortige
overtredingen hadden geen prioriteit en hier is alleen tegen opgetreden naar aanleiding van meldingen of
handhavingsverzoeken van omwonenden. Ook wanneer het tolereren van een overtreding zou leiden tot
anderszins onveilige situatie dan wel tot een stedenbouwkundig exces traden we op.
In 2021 heeft een groot bouwproject binnen de gemeente Voerendaal plaatsgevonden namelijk de realisatie
van een groot zorgcomplex Holikiday. “Holikiday is een privaat initiatief die een oplossing wit bieden voor
kwetsbare ouderen met een kleine portemonnee die hun leven lang in dorpen wonen, leven en daar hun
sociale netwerken hebben. Door het aanbieden van kwalitatief betaalbare woningen (huur ruim onder de
huur-toeslaggrens) voorzien van persoonlijke services en professionele zorg wordt veel perspectief geboden
voor de kwetsbare ouderen om hun dierbare socialen contacten voort te zetten en van elke dag te
genieten.'^ De realisatie loopt verder in 2022.
3.4. Omgevingsvergunning voor de activiteit kappen
In 2021 zijn er zijn er 4 omgevingsvergunningen aangevraagd voor het onderdeel kappen. Eén hiervan is
verleend. Zowel voor als na het verlenen van de omgevingsvergunning wordt er een controle uitgevoerd op
de locatie van de te kappen boom.
Als voorbeeld is er in 2021 gehandhaafd op een beschermde boom die onherstelbaar beschadigd is. De
handhaving zag op het opleggen van een herplantplicht en instandhoudingsplicht op grond van de
bomenverordening waaraan is voldaan.
3.5. Monumenten
Deze handhavingstaken gaan over werkzaamheden aan rijks- en gemeentelijke monumenten.
Voor de instandhouding van de monumentale waarden van de rijks- en gemeentelijke monumenten heeft de
controletaak van de toezichthouder hoge prioriteit. Met name controle en bijsturing tijdens de verbouwing is
gewenst, om te kunnen adviseren en bijsturen. Dit wordt in samenspraak met de monumentencommissie
gedaan.
In 2021 is gehandhaafd op een Rijksmonument waarbij er werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder de
benodigde vergunning. Hiertegen is een bouwstop opgelegd met een last onder dwangsom. Inmiddels is er
een vergunning verleend voor de uitgevoerde werkzaamheden en de nog uit te voeren werkzaamheden.

* www.holikidav.nl
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3.6. Milieu

Door de RUD Zuid-ümburg worden basistaken in het kader van milieu uitgevoerd in opdracht van de
gemeente. Het basistakenpakket omvat taken met betrekking tot de voorbereiding van de
omgevingsvergunning waarvoor gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders het bevoegd gezag
zijn. Deze taken dienen door de omgevingsdienst te worden uitgevoerd, waarbij het wenselijk is dat de
bevoegdheden voor deze taken aan de directeur van de omgevingsdienst worden gemandateerd.

In het geval gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn, bereidt de omgevingsdienst de
omgevingsvergunning in zijn geheel voor. Als burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn.
bereidt de omgevingsdienst alleen het milieudeel van de omgevingsvergunning voor. Daarnaast
maken taken met betrekking tot milieutoezicht op zowel vergunningplichtige als niet
vergunningplichtige activiteiten door inrichtingen waarvoor gedeputeerde staten of burgemeester en
wethouders het bevoegd gezag zijn deel uit van het basistakenpakket. Tot slot valt het voorbereiden
van handhavingsbeschikkingen onder het basistakenpakket.

Voor een weergave van hetgeen RUD Zuid Limburg voor de gemeente Voerendaal heeft gedaan wordt
verwezen naar de bijlage met daarin opgenomen het jaarverslag welk ook is vastgesteld door het college.

3.7. Wachtdienst

Volgens het Bor moet de gemeentelijke organisatie ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar zijn
voor de Wabo handhaving. In de gemeente Voerendaal is deze 24-uurs bereikbaarheid geregeld via het
algemene telefoonnummer waarna het telefoonnummer van de wachtdienst wordt doorgegeven.

In het jaar 2021 zijn er 51 meldingen door de wachtdienst afgehandeld.

4. Ontwikkelingen

Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie van hel team VTH in de
gemeente Voerendaal en op de uitvoering van de daaraan verbonden werkzaamheden.

4.1. Verschuiving van taken en deregulering

Handhaving staat al een aantal jaar op de landelijke politieke agenda. Door de verschuiving van
vergunningverlening naar toezicht en handhaving wordt toezicht en handhaving steeds belangrijken De
gemeente Voerendaal erkent dit en handelt hier ook naar. Voor de burgers en bedrijven betekent de
veranderende wetgeving een verlichting van de administratieve lasten, voor de gemeente Voerendaal een
verzwaring van toezicht- en handhavingstaken.

Zo is al geruime tijd een tendens zichtbaar dat gemeentelijke toezichthouders vaker en diepgaander
betrokken worden bij uiteenlopende zaken en zich niet langer alleen bezighouden met aan bouwregelgeving
verbonden toezicht. Het is enerzijds een gevolg van deregulering, waardoor minder vergunningen worden
5

verleend en meer toezicht voor- en achteraf moet plaatsvinden omdat wettelijke voorschriften toch van
kracht blijven.

4.2. Permanente bewoning recreatieparken

In het evaluatieverslag 2020 is aangegeven dat in 2021 aan de slag gegaan zou worden met de aanpak van
permanente bewoning van recreatiewoningen. Hier is dan ook een aanvang mee genomen.

Zo zijn binnen de gemeente Voerendaal alle campings gecontroleerd op permanente bewoning. Tijdens
deze controles is er geen permanente bewoning geconstateerd. Tijdens de controles is ook de brandweer
alsook de politie meegegaan. De politie is meegegaan vanwege een stijging in het aantal diefstallen op
campings. De brandweer is meegegaan om te controleren op brandveiligheid. Er zijn in dat kader geen
overtredingen geconstateerd, wel zijn er een aantal aanbevelingen gedaan.

4.3. Jeugdoverlast

Mede door de situatie rondom COVID-19 is het thema jeugdoverlast in 2021 meer gaan spelen in
Voerendaal. In samenwerking met onder andere de interne collega’s van de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling, Stichting Jens en onze wijkagenten proberen wij adequaat preventief en reactief te reageren
op jeugd (overlast). Dankzij de introductie van het systeem Reppido komen de meldingen rondom o.a.
jeugdoverlast ook gestructureerder en overzichtelijker binnen bij de gemeente.

4.4. Ondermijning

Landelijk groeit het bewustzijn dat de maatschappij gevoelig is voor ondermijning. Dit is voorgaande jaren
des te meer gebleken in Voerendaal. Om deze ontwikkeling tegen te gaan en om een positieve invloed uit te
kunnen oefenen, zet de gemeente proactief en integraal haar toezicht en handhaving in. De organisatie en
de individuele medewerkers worden daarvoor weerbaar gemaakt.

Burgers moeten veilig kunnen wonen in hun woning en buurt; zij moeten hun woonomgeving als prettig en
leefbaar ervaren. Ondernemers moeten hun bedrijfsactiviteiten veilig (kunnen) uitvoeren, zonder
bedreigingen uit de criminele wereld. En toeristen en bezoekers moeten zonder problemen kunnen genieten
van onze toeristische attracties en evenementen. Afgelopen jaren hebben we grip op veiligheidsproblematiek
gekregen, effectieve aanpakken ontwikkeld en toegepast, en op allerlei terreinen ook successen geboekt.

We zijn er echter nog niet, en de ontwikkelingen in de samenleving (en in de criminele wereld) staan niet stil.
De problematiek vraagt om steeds weer nieuwe oplossingen en technieken, en maximale inspanning van
ons en onze professionele partners. De belangrijkste partners zitten in de samenleving. Inwoners en
maatschappelijke partners kunnen onveilige situaties signaleren en soms ook zelf aanpakken. Als zij zich
betrokken voelen bij de aanpak van overlast, verloedering en (kleine) criminaliteit verbetert dat bovendien de
veiligheid(beleving) in de buurt. Risicobewustzijn, zelfredzaamheid en signalering (bijvoorbeeld via deelname
aan Burgernet en whatsapp-groepen) zijn belangrijke vormen van betrokkenheid, die we willen onderhouden
en versterken. Daarom is het belangrijk dat we weten, wat speelt in onze wijken en buurten, en dat we
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meebewegen met het veiligheidsbeeld en de behoeften van onze partners.

Vanaf 2016 is in Voerendaal actief invulling gegeven aan de bestuurlijke aanpak. Hiermee worden enerzijds
criminelen en criminele groepen ontmoedigd om zich in de gemeente te vestigen en anderzijds worden
gevestigde criminelen uit de gemeente geweerd. Anderzijds wordt opgetreden tegen situaties waarin
vergunningen of subsidies worden aangewend voor criminele activiteiten. Via handhaving wordt dan
opgetreden tegen illegale situaties op het gebied van bouwen, wonen en bedrijvigheid.

In de afgelopen jaren heeft Voerendaal ad hoe inspanningen geleverd in de aanpak van ondermijning.
Teneinde hier meer structuur in aan te brengen, is de beleidsnota bestuurlijke aanpak vastgesteld. Het beleid
Bestuurlijke Aanpak wordt primair vormgegeven op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en de
daaruit voortvloeiende ambities en verbeterpunten.

Binnen de bestuurlijke aanpak heeft Voerendaal sinds 2016 ook geacteerd als procesregisseur binnen de
integrale aanpak. waarbij bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale inspanningen zijn
gecombineerd Hiervoor worden in alle gevallen afspraken gemaakt in de Driehoekplus met gemeente,
politie, openbaar ministerie en belastingdienst. Bij de aanpak van ondermijning en zaken die de gemeente
raken, alsmede politie/OM en de belastingdienst, is dit ingewikkeld, bewerkelijk en tijdrovend, maar veel
doeltreffender dan een enkelvoudig optreden van betrokken partijen.

Vanwege het feit dat men bij de bestuurlijke aanpak te maken heeft met verschillende partners die samen
aan één project werken, is veel meer capaciteit voor een bepaald dossier nodig dan bij eenvoudige reguliere
handhavingszaken. De toename in capaciteit die hiervoor nodig is, is te verklaren aan de hand van volgende
factoren:

Integrale aanpak - afstemming externe partners.
Gedrag van de betrokken personen: bij reguliere handhaving houdt het traject al vroeger in het
handhavingstraject op (bijv. na een waarschuwing of vooraankondiging). Bij ondermijningszaken
schrikt men niet terug van een besluit en zelfs niet van invordering, waardoor het traject langer duurt
en vaak moet worden herhaald.
Samenloop/veelheid aan juridische procedures (civiel/bestuurlijk).
Uitzonderlijke casussen (specifieke wetgeving).
Piekbelasting doordat planning niet goed mogelijk is omdat men vaak afhankelijk is van externe
factoren/partners.

In 2021 is tevens uitvoering gegeven aan een gezamenlijke prioritering en aanpak van ondermijning binnen
SVBBL en Parkstad.

De gemeenten Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen, Brunssum en Landgraaf werken in gezamenlijkheid
met partners zoals politie en Openbaar Ministerie aan integrale ondermijningscasussen binnen het gremium
van een gezamenlijke Ondermijningstafel. Daarnaast wordt ingezet op een vervolg-aanpak op basis van de
aanbevelingen uit de vijf lokale Integrale Ondermijningsbeelden.
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De 5 gemeenten van SVBBL^ beslaan een flink gedeelte van het gebied van Zuid-Limburg en een nog groter
deel van het gebied van Parkstad. Het basisteam SVBBL is binnen het district Parkstad veruit het grootste
basisteam qua inwoners en oppervlakte van het gebied. Het team “bedient" ruim 125.000 inwoners in 5
gemeenten verspreid over een oppervlakte van ongeveer 160 km2. De grensligging, de mix tussen landelijkstedelijk en de goede infrastructuur maken het een aantrekkelijk gebied voor (multi-issue) criminaliteit.
Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal zijn landelijke gemeenten met een relatief lage bevolkingsdichtheid.
Ze bestaan uit dorpskernen, die landelijk zijn of zo aandoen. Er is veel buitengebied. Brunssum en
Landgraaf hebben een hogere bevolkingsdichtheid en meer stedelijke kenmerken, hoewel ook zij het nodige
groen hebben. Zij delen gezamenlijk tevens een groot gedeelte van de Brunsummerheide. In het gebied ligt
een aantal middelgrote en grote bedrijventerreinen. Recreatie, toerisme en evenementen zijn belangrijke
economische factoren.

De gemeenten Kerkrade en Heerlen zijn in 2021 aangesloten bij deze laatste structuur. In Daarbij worden de
Ondermijnings-thema's bepaald die prioriteit verdienen en zoveel als mogelijk afgestemd ten aanzien van de
inzet van maatregelen om efficiency te bevorderen en een waterbed-effect tegen te gaan.

4.5. Boa Domein II

In 2021 is een boa domein II ('groene boa’) aangesteld met als taak toezicht te houden in het uitgestrekte
buitengebied van Voerendaal en, daar waar nodig, te handhaven. Gemeente Voerendaal kenmerkt zich
immers door een uitgestrekt landelijk gebied. De druk op dit buitengebied neemt steeds toe. Op het
grensvlak van groene wet- en regelgeving en openbare orde en veiligheid ontstaat steeds meer overlast
door zaken als bijv. afvaldumpingen, bodemverontreiniging, en ondermijning in het buitengebied.
Ook het beschermen van flora- en fauna elementen heeft in 2021 prioriteit gekregen hetgeen in 2022 wordt
voortgezet

4.6. Omgevingswet
De Omgevingswet is een fundamentele stelselherziening van het omgevingsrecht en huidige
wetgeving. In de Omgevingswet zullen alle wettelijke bepalingen, besluiten en regelingen opgaan die
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Met het oog op een duurzame ontwikkeling, de
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, is de wet gericht
op een onderlinge samenhang van het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Voorts is de wet gericht op het doelmatig
beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke
behoeften.

Het huidige omgevingsrecht is verbrokkeld en verdeeld over vele tientallen wetten, besluiten (AMvB's)
en ministeriële regelingen. Er zijn aparte wetten voor ruimtelijke ordening, bouwen, verschillende
milieuthema's (geluid, lucht, geur, bodem etc.), externe veiligheid, water, mijnbouw, monumentenzorg.

’ Zie kadernota Integrale Veiligheid SVBLL 2020 tot 2023
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natuur landschap en ecologie infrastructuur. Deze verbrokkeling leidt tot afstemmings- en
coördinatieproblemen en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers.

De Omgevingswet is nodig om te komen tot één afgestemd instrumentarium voor de integrale aanpak
van nieuwe initiatieven en de duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn vier verbeterdoelen benoemd:

• Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht;

• het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid,
besluitvorming en regelgeving;

• het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk
te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;

• het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Met de Invoeringswet worden de regels over kwaliteitsborging en samenwerking bij de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) uit de huidige Wabo naar de Omgevingswet
overgezet. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen binnen de Omgevingswet meer ruimte
om hun eigen regels en beleid te bepalen. Het bestuur van de provincie stelt daartoe een
omgevingsvisie en omgevingsverordening vast. Het bestuur van een gemeente heeft eveneens de
opdracht om een omgevingsvisie op te stellen, met daarin het gewenste resultaat voor de fysieke
leefomgeving. Vervolgens vertaalt de gemeente deze omgevingsvisie naar een gebiedsdekkend
omgevingsplan, met functietoedeling en met regels voor activiteiten. Mede in aansluiting op dat
omgevingsplan worden toezichts- en handhavingsinstrumenten ingezet.

Dit nieuwe stelsel heeft meerdere gevolgen voor de taakuitvoering van vergunningverlening, toezicht
en handhaving: de bevoegde gezagen in de regio Zuid-Limburg bereiden zich daar op voor in
samenwerking met de RUD en andere samenwerkingspartners binnen deze regio.

Wet kwaliteitsborging

Door de VNG is in 2020 een impactanalyse uitgevoerd van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

"In de Wkb is als uitgangspunt genomen dat de bij de bouw betrokken partijen (de private sector)
verantwoordelijk zijn voor de bouwkwaliteit. Voor bouwwerken in gevolgklasse 0 komt de verplichting te
vervallen om preventief aan te tonen dat wordt voldaan aan de technische eisen uit het Besluit bouwwerken
leefomgeving (BBL). De verplichting om aan het BBL te voldoen blijft onverkort van toepassing. Voor
bouwwerken in gevolgklasse 1 wordt de preventieve toets vooraf door de gemeente (vergunningverlening)
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vervangen door een toets gedurende de bouw en op het gerede bouwwerk door een private kwaliteitsborger
(een nieuwe rol in het stelsel). Voor gevolgklasse 2 en 3 blijft de vergunningplicht met daaraan gekoppeld
toezicht door het bevoegd gezag (vooralsnog) in stand.

De kwaliteitsborger toetst op basis van een daartoe beschikbaar gesteld en goedgekeurd instrument. Na
afloop van de bouw van een bouwwerk in gevolgklasse 1 overlegt de kwaliteitsborger een verklaring aan zijn
opdrachtgever (de initiatiefnemer), waarin wordt vermeld dat naar zijn oordeel het gerechtvaardigd
vertrouwen bestaat dat er is gebouwd conform de bouvrtechnische voorschriften (BBL). Deze verklaring
voegt de initiatiefnemer bij de gereedmelding (opleverdossier bevoegd gezag) aan het bevoegd gezag. De
initiatiefnemer informeert het bevoegd gezag voor en na de bouw met: de bouwmelding gevolgklasse 1 (voor
de bouw) en de gereedmelding voorafgaand aan ingebruikname (na de bouw). De aannemer informeert het
bevoegd gezag over het moment van start bouw en het moment einde bouwwerkzaamheden.

Het bouw- en woningtoezicht is een wettelijke taak: publiek toezicht is onmisbaar. De gemeente behoudt in
het nieuwe stelsel een rol voor toezicht en handhaving. De initiatiefnemer van de (ver)bouw van een
bouwwerk in gevolgklasse 1 dient daarom aan het bevoegd gezag voor ingebruikname verantwoording af te
leggen over de vraag of aan de bouwtechnische voorschriften is voldaan. Het publiek toezicht en de controle
door de kwaliteitsborger zijn in de opzet van het stelsel zoveel mogelijk complementair aan elkaar en niet
overlappend. De controle op conformiteit met het BBL wordt gedaan door de kwaliteitsborger.

Kortom het zwaartepunt komt meer te liggen bij ad hoe handhaving dan bij vergunningverlening. De
inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Tot op heden heeft het - buiten de
organisatie van de processen - geen invloed op ons gehad

4.7. Corona

De Covid-19 pandemie heeft in 2021 geleid tot extra inzet van personeel en middelen op hel gebied van
toezicht en handhaving. Veel inzet van de boa's gaat naar het toezicht op de Covid-maatregelen. Zij werken
sinds het begin van de pandemie conform een rooster, ook in de weekenden en in de avonduren
De beleidsmedewerker veiligheid vormt de schakel tussen de Veiligheidsregio, het bestuur, de
gemeenteraad de interne ambtelijke organisatie, maar ook burgers en bedrijven. Onder haar regie is een
ambtelijke werkgroep Covid opgericht die reageert op de nieuwe maatregelen vanuit het Rijk.

4.8. Hoogwaterramp
In juli 2021 is ook Voerendaal getroffen door de zware regenval die leidde tot de hoogwaterramp. De eerste
wateroverlast wordt op 13 juli gemeld: ondergelopen kelders, omhoog komende putdeksels in Zuid-Limburg.
En de stortregen houdt maar aan. Een dag later worden in Valkenburg de eerste zorginstellingen ontruimd.
En op 15 juli bereikt het water in de Maas een recordhoogte en wordt Zuid-Limburg officieel tot rampgebied
verklaard.
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De buitendienst is dag- en nacht bezig geweest met herstelwerkzaamheden en waar mogelijk het
voorkomen van erger. Ook werd er een beroep gedaan op de lokale crisisorganisatie. Onder leiding van de
gemeentesecretaris is een werkgroep opgericht waar ook de adviseur veiligheid een rol in speelde. De
adviseur veiligheid onderhield tevens het contact met de Veiligheidsregio. In pakweg 5 uur zijn in Voerendaal
in samenwerking met het Rode Kruis twee opvanglocaties gerealiseerd voor evacués uit de gemeente
Valkenburg. Na de ramp heeft de adviseur veiligheid aan de hand van het overdrachtsdocument van de
Veiligheidsregio een projectgroep ingericht om samen de nafase van de hoogwaterramp af te ronden.
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CONCLUSIE
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat VTH niet stil heeft gezeten. De afdeling VTH is uitgebreid
door de komst van de groene boa waardoor beter kan worden voldaan aan de specifieke noden binnen de
gemeente Voerendaal dat gekenmerkt wordt door een uitgestrekt buitengebied.

Het jaar 2021 wordt vooral gekenmerkt door twee bijzondere voorvallen namelijk corona en de
wateroverlast. Deze zaken hebben veel gevraagd van de afdeling VTH.

Daarnaast heeft VTH zich bezig gehouden met vele meldingen en handhavingsverzoeken. Uit de
cijfermatige weergave is wel een daling in het aantal zaken waar te nemen. Dit is echter - zoals eerder
vermeld - te wijten aan de langdurige ziekte van de toezichthouder, de arbeidskrapte en uiteraard corona.
De handhavingsverzoeken van burgers zijn voorspoedig behandeld. Daarnaast zijn er ook ambtshalve
handhavingszaken opgepakt.
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Tabel 1: weergave op zaakniveau
1. Planologische
strijdigheid
1

Toezicht op naleving omgevingsvergunning

148

2

Toezicht op naleving bestemmingsplan

95

3

Afhandelen geconstateerde overtredingen

25

Totaal

268

2. Aanleg werk
4

Toezicht aanleg van een werk

1

5

Afhandelen geconstateerde overtredingen

1

Totaal

2

Toezicht op omgevingsvergunning

184

3. Bouwen
6

bouwactiviteit/bouwbesluit/vergunningsvrij
7

Afhandelen geconstateerde overtredingen

72

Totaal

256

8

Beoordelen van asbestinventarisatierapporten

39

9

Beoordelen van sloopmeldingen en meldingen mobiel puin breken

29

10

Toezicht op sloopwerken met een sloopmelding

29

11

Afhandelen geconstateerde overtredingen

1

Totaal

98

12

Toezicht op onderhoud, verbouw en sloop van monumenten

2

13

Afhandelen geconstateerde overtredingen

2

Totaal

4

14

Toezicht op meldingen

5

15

Toezicht op vergunningen

1

16

Toezicht bestaande objecten

5

17

Afhandelen geconstateerde overtredingen

1

Totaal

12

4. Slopen en vrijkomen
van asbest

5. Monumenten

6. Brandveilig gebruik

13

7. Weg en uitweg
18 Toezicht aanleg of veranderen weg of inrit/uitweg

7

19 Afhandelen van geconstateerde overtredingen

0

Totaal

7

8. Evenementen
20 Toezicht bij evenementen
21

Afhandelen geconstateerde overtredingen
Totaal

37
1
38

9. Horeca
22 Toezicht op exploitatie- en DHW-vergunning

0

23 Toezicht brandveiligheid horeca gedurende carnaval

0

24 Toezicht op leeftijdsgrens nuttigen alcohol openbare

0

ruimte
25 Afhandelen geconstateerde overtredingen
Totaal

0
0

10. Kansspelen
26 Toezicht op (voorschriften) melding/vergunning voor

0

organiseren kansspelen
27 Afhandelen geconstateerde overtredingen
Totaal

0
0

11. Kappen van
bomen
28 Toezicht kappen van bomen of vellen van houtopstand

2

29 Afhandelen van geconstateerde overtredingen

2

Totaal

4

12.
Natuurbescherming
en Flora & Fauna
30 Toezicht na verlening vergunning

0

31

Afhandelen geconstateerde overtredingen

0

Totaal

0

14

13. Standplaatsen
32 Toezicht standplaats (markt)

0

33 Afhandelen geconstateerde overtredingen

0

Totaal

0

14. Openbare
ruimte: wegen
34 Toezicht op ontheffing

0

35 Afhandelen geconstateerde overtredingen

0

Totaal

0

15. Openbare
ruimte: afval
36 Interventies na meldingen afvaldumpingen of eigen

322

constateringen dumpen afval
37 Afhandelen van geconstateerde overtredingen
Totaal

2
324

16. Openbare
ruimte:
leefomgeving
38 Melding leefomgeving

282

39 Toezicht

282

Totaal

564

17. Wet op de
Kinderopvang
40 Toezicht Kindercentra

2

41

Afhandelen geconstateerde overtredingen

2

Totaal

4

18. Trouwen op
locatie
42 Toezicht trouwen op locatie

3

43 Afhandelen geconstateerde overtredingen

0

Totaal

3

15

19. Opiumwet
44 Toezicht

1

45 Afhandelen geconstateerde overtredingen

1

Totaal
EINDTOTAAL

2
1584
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1.

MANAGEMENTSAMENVATTING

In onderstaand overzicht zijn de kerncijfers van uw gemeente opgenomen. In deze kerncijfers laten
we in één oogopslag zien welke zaken/opdrachten de RUD Zuid-Limburg in het rapportagejaar 2021
aan uw gemeente heeft geleverd.

RUD Zuid-Limburg taken / opdrachten 2021
27
3
65
10
32

;• 23
!• 4
i* 0

Uitvoering toezicht
Vergunningen
Meldingen
Klachten / Incident-meldingen
Adviezen

Milieucontroles
Asbest
Overig

• 1
• 0
• 2

Vergunningen regulier
Vergunningen uitgebreid
Vooroverleg

I

Vergunningen

11
10
43
1

Activiteltenbesluil
Besluit Bodemkwaliteit
Asbest/Sloop
Overige

Meldingen

I •

•

10
0

Klachten
Ongewone voorvallen
I

i

Klachten /
Incident
meldingen

4
0
9
0
5
14

Externe veiligheid
Energie
Geluid
Geur/lucht
Bodem
Overig

Adviezen

2
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Opvallend in deze rapporlageperiode is de extra inzet die nodig is voor de afhandeling van het
handhavingstraject naar aanleiding van een ingediend handhavingsverzoek (geluid- en stofhinder) en
de hierop volgende bezwarenprocedure over het bedrijf Roosevelt Biomassa B V.
Discipline Asbest 2021
In de rapporlageperiode heeft het merendeel van de opdrachtgevers de basistaak (per 1-1-2021)
inzake sloop en asbest overgedragen aan de RUD Zuid-Limburg. Daar waar dit nog niet het geval is
wordt er naar gestreefd om aan te sluiten in Q1 2022. Het asbestteam is gaandeweg van 2 naar 6
medewerkers (en deels inhuur) uitgebreid om alle taken te kunnen uitvoeren. De focus lag vooral op
het maken van goede en werkbare afspraken en inhoudelijk op voorbereiding toezicht, hef afhandelen
van sloopmeldingen, toezicht op locatie alsmede administratief toezicht. Het streven is om de
onderlinge samenwerking met de verschillende opdrachtgevers verder vorm te geven en meer
toezicht te gaan houden op locatie.
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INLEIDING

Algemeen
Als gebruikelijk rapporteren wij drie keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van uw
opdracht. Voor u ligt de derde en eindrapportage over het jaar 2021.
Afgelopen jaar is meer uniformiteit in de verschillende rapportages aangebracht en zijn details in de
bijlagen opgenomen. De nieuwe wijze van rapportage is in het opdrachtgeversoverleg (oktober '21)
aan de orde geweest en positief ontvangen. Vooral de relatie met het werkprogramma en het daarbij
vermelden van afwijkingen verdienen blijvende aandacht, zodat in de regulier geplande accountgesprekken steeds betere afstemming kan plaatsvinden over tijdige bijsturing of anderszins.
Deze rapportage bevat een weergave van de gerealiseerde producten/zaken conform het met u
vastgestelde werkprogramma voor 2021. Naast een verantwoording van het werkprogramma, bevat
de rapportage informatie over de behandelde en afgeronde zaken. Met deze eindrapportage sluiten
we het jaar 2021 af.
Covid19
Het gehele jaar 2021 was er sprake van verschillende maatregelen om verspreiding van Covid19
tegen te gaan en werd ook door ons zoveel als mogelijk van thuis uit gewerkt. Alleen medewerkers in
de kritieke processen zorgden voor de benodigde bezetting op kantoor.
Werkgevers en werknemers kunnen zelf afspraken maken over een passende verdeling tussen werk
op locatie en thuis. Duidelijk is dat het zogenaamde hybride werken blijvend zal zijn. In dat kader heeft
in september een enquête onder de werknemers plaats gevonden om de diverse meningen te
inventariseren. De verkregen informatie wordt meegenomen in een voorstel hoe het hybride werken
vorm gaat krijgen.
Souit 20/20
Vanaf november is de RUD Zuid-Limburg geleidelijk aan 'live' gegaan met Squit 20/20. Zoals bekend
brengt het omschakelen naar het nieuwe zaaksysteem veel werk met zich mee. Mede daarom en
enige opstartperikelen is er bewust gekozen voor een gefaseerde overgang met als streven, dat in Q1
2022 alle vakgebieden werken met en vanuit Squit 20/20. De meeste werkprocessen zijn inmiddels
geactualiseerd en ook aan de werkinstructies voor een goed en uniform gebruik van Squit 20/20 wordt
gewerkt.
Squit 20/20 maakt het mogelijk middels gestandaardiseerde werkprocessen om zoveel mogelijk op
dezelfde wijze te werken, hetgeen de professionaliteit en uniformiteit ten goede komt, niet alleen van
de RUD Zuid-Limburg maar ook van alle deelnemers. Het voordeel van een zelfde
informatievoorziening door alle deelnemers zit op den duur in een tussen de verschillende
organisaties geheel gestroomlijnde en gedigitaliseerde gegevensuitwisseling
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3.

OVERZICHT BEHANDELDE EN AFGERONDE ZAKEN PER ZAAKTYPE

In dit hoofdstuk verantwoorden wij ons over de daadwerkelijk uitgevoerde VTH milieu taken en - indien
van toepassing - de ingebrachte plus (lees specialistische) taken. Waar in hoofdstuk 4 de verbinding
wordt gelegd tussen de uren van het werkprogramma en de werkelijk bestede tijd, laten wij in
hoofdstuk 3 o.a. de aantallen aangevraagde en behandelde producten zien en geven een toelichting
op eventuele bijzonderheden. Ook zaken die meer tijd hebben gevraagd dan gebruikelijk worden
benoemd en verder toegelicht. Een detailoverzicht is als bijlage 1 aan deze voortgangsrapportage
toegevoegd.

3.1
Toezicht en Handhaving
In de onderstaande paragrafen geven wij inzicht in en toelichting over de taken die wij voor uw
gemeente in behandeling hebben of hebben gehad. Daarnaast wordt de verbinding gemaakt met de
KPI's zoals deze in de begroting zijn opgenomen en wordt hierover verantwoording afgelegd.
3.1.1. Aantal controles
De in onderstaande tabel aangegeven milieucontroles zijn uitgevoerd:
Tabel 3 I. Aantal controles

Soort zaak
Periodieke controle
Ad hoe controle
Hercontrole
Overige controles
(o.a. klachtcontrole, aspectcontroles )

Gepland

Gerealiseerd

21 (23)

18
4

1

Toelichting/analyse/prognose:
Het periodiek toezicht is grotendeels conform het werkprogramma gerealiseerd. De nog in planning
staande controles worden begin volgend jaar afgerond.
3.1.2. Bestuursrechtelijke handhaving
De in onderstaande tabel aangegeven bestuursrechtelijke handhavingstrajecten zijn in behandeling
genomen:
Tabel 3.2. Aantal besluursrechteliike handhavingsiaken

Bestuursrechtelijke handhaving_______
Handhavingsverzoeken
Bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (procedures last onder
dwangsom/bestuursdwang etc.)
_______________________
Last onder dwangsom ten uitvoer leggen
Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen_____________
Bezwaar -en beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen

Gestart
0
0
0
0
1

Toelichting
In de vorige rapportage is melding gemaakt van een drietal handhavingsverzoeken. Dit aantal was
niet correct. Er zijn dit jaar geen nieuwe handhavingsverzoeken ontvangen.
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Naar aanleiding van een verzoek om handhaving is op 21 april 2021 een last onder dwangsom
opgelegd aan de inrichting Roosevelt Biomassa B V. te Voerendaal in verband met het gebruik van
een chipper met tractor met een te hoog bronvermogen. De inrichting dient zich aan de verleende
vergunning te houden. Op 25 juni 2021 heeft de inrichting bezwaar gemaakt tegen de beschikking.
Het bezwaar is behandeld door de Intergemeentelijke Bezwaarschriftencommissie VoerendaalSimpelveld. De commissie heeft het college van Voerendaal geadviseerd om het bezwaar ongegrond
te verklaren en het besluit in stand te laten. Dit advies is door het college overgenomen bij besluit van
19 november 2021.

3.1.3. Milieuovertredingen
Naar aanleiding van de uitgevoerde controles zijn 6 milieuovertredingen geconstateerd, waarvan er 4
zijn opgelost De overtredingen zijn in onderstaande grafiek weergegeven:

Overtredlngsn

E2 • Efwri^» ■ Onómt—k

• Wat*r

Onderhoud

• EX1 • EKUrn» v*lll|^#4d • Op»l»g

• El * En»rgl* - Voorxl*fdng

A IL >

«ctlvfMtM

3.1.4. Milieuklachten/ meldingen incidenten
Er zijn 10 milieuklachten over bedrijven ontvangen.
De klachten hebben betrekking op onderstaande milieuthema's:
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Geur

Stof

j

Overig
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Van de milieuklachten hebben er 7 betrekking op de firma Roosevell Biomassa B.V.
Er zijn verder geen incidentmeldingen (ongewone voorvallen) gemeld.

3.1.5. Tijdsbesteding
Op dit moment wordt voor de volgende inrichting het kengetal voor toezicht en handhaving met meer
dan 100% overschreden:
• Roosevelt Biomassa B.V. (1636): handhavingsverzoek, diverse controles, bezwaar/beroep; totaal
besteedt circa 320 uur, waarvan circa 210 uur aan juridische inzet (kengetal toezicht 22 uur).
De overschrijding van de toezichturen (> 100% kengetal) van het dossier Roosevelt Biomassa B.V.,
komt overeen met 276 uur (320 uur - 44 uur). Met uw gemeente zijn in eerdere overleggen afspraken
gemaakt over de overschrijding van deze uren.

3.1.6. Verdere bijzonderheden / projecten
Verbeteren naleefoedraa
Om het naleefgedrag van de bedrijven te verbeteren heeft de afdeling Milieutoezicht en Veiligheid een
flyer opgesteld met de top 10 van de meest voorkomende milieuovertredingen bij bedrijven. Deze flyer
is bedoeld om bedrijven bewust(er) te maken van deze overtredingen, met als doel het beperken en
het liefst voorkomen van deze overtredingen.
De flyer wordt inmiddels gebruikt tijdens reguliere controlebezoeken.
Aandachtdossiers
De volgende dossiers vragen om extra aandacht vanwege de complexiteit van de situatie bij een
bedrijf. Dit kan gaan om een combinatie van oorzaken, zoals lopende handhavingstrajecten, klachten,
incidenten. Hieronder volgt een korte toelichting op deze dossiers:
Roosevelt Biomassa B. V. (7456)
Naar aanleiding van een verzoek om handhaving is op 21 april 2021 een last onder dwangsom
opgelegd aan de inrichting Roosevelt Biomassa B.V. te Voerendaal in verband met het gebruik
van een chipper met tractor met een te hoog bronvermogen. De inrichting dient zich aan de

7

VoQn.nHf.dl

/i/;</Limburg

verleende vergunning te houden. Op 25 juni 2021 heeft de inrichting bezywaar gemaakt tegen de
beschikking. Het bezwaar is behandeld door de Intergemeentelijke Bezwaarschriftencommissie
Voerendaal-Simpelveld. De commissie heeft het college van Voerendaal geadviseerd om het
bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten. Dit advies is door het college
overgenomen bij besluit van 19 november 2021.

3.2
Specialismen
In de onderstaande paragrafen geven wij inzicht in en toelichting over de taken die de specialistische
medewerkers van RUD Zuid-Limburg voor uw gemeente in behandeling hebben of hebben gehad.
Daarnaast wordt kort aangegeven welk percentage van de totale geleverde ureninzet per discipline
door de specialistische medewerkers in de afgelopen periode uitgevoerd is..
3.2.1. Specialistische adviesverzoeken
In 2021 zijn 34 verzoeken tot specialistische advisering in behandeling geweest (en een aantal nog in
behandeling) bij de RUD Zuid-Limburg (zie onderstaande tabel).
Tabel 3.3: Aantal reeds afgeronde en de nog in behandelinQ mnde specolistische adviesverzoeken

Soort Advies

Gereed

Combi e/o overig bij ruimtelijke ontwikkelingen

14

In behandeling
4

Externe Veiligheid
Energie

4

O

O

3

Geluid & Lucht

9

O

3.2.2. Bodem gerelateerde werkzaamheden
In 2021 zijn 19 verzoeken tot uitvoering van bepaalde bodem gerelateerde werkzaamheden in
behandeling geweest (en een beperkt aantal nog in behandeling) bij de RUD Zuid-Limburg (zie
onderstaande tabel).
Tabel 3.4: A3nt3f reeds afgeronde en de nog in behandeling zijnde bodem gerelateerde werkzaamheöen

Bodem gerelateerde werkzaamheden
Advfles

Gereed
1

In behandeling
2

Bbk-meldingen

10

0

Beoordeling bodemrapport

3

0

Controle grondstromen

0

2

Historische bodeminformatie

1

0

3.2.3. Asbest gerelateerde werkzaamheden
In 2021 zijn 50 verzoeken tot uitvoering van bepaalde asbest gerelateerde werkzaamheden in
behandeling geweest (en een beperkt aantal nog in behandeling) bij de RUD Zuid-Limburg (zie
onderstaande tabel).
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Tabel 3 5. Aanlal reeds afgeronde en de nop in behandeling zijnde asbest gerelateerde werkzaamheden

Asbest gerelateerde werkzaamheden
Afhandelen melding asbestsloop

Gereed
43

In behandeling
2

Toezicht op asbestsloopwerken

4

1

3.2.4. Tijdsbesteding
Op basis van de tijdsbesteding van de uitgevoerde werkzaamheden door de specialistische
medewerkers van RUD Zuid-Limburg in de gemeente Voerendaal kan geconcludeerd worden dat de
hoofdzaak daarvan (bijna 35%) betrekking heeft op het uitvoeren van advieswerkzaamheden over de
milieuaspecten geluid, geur en lucht.
In ruim 26% van de voor de gemeente Voerendaal bestede tijd werd specialistische advisering
geleverd over het aspect asbest. Daarnaast werd in een omvang van 25% bodem gerelateerde
werkzaamheden verricht en tot slot werd in een omvang van ongeveer 10% advies gegeven over het
aspect externe veiligheid en in bijna 4% over energie.

3.3
Vergunningen
In de onderstaande paragrafen geven wij inzicht in en toelichting over de taken die de afdeling
vergunningen voor uw gemeente in het jaar 2021 in behandeling heeft of heeft gehad. Daarnaast
wordt de verbinding gemaakt met de KPI’s zoals deze in de begroting zijn opgenomen en wordt
hierover verantwoording afgelegd.

3.3.1. Algemeen
Zoals het gehele bedrijfsleven, overheden en ook wij als uitvoeringsdienst hebben opgemerkt, blijft de
krapte op de arbeidsmarkt ons parten spelen. Milieu vergunningverleners met enig of meer
werkervaring zijn niet te vinden. Bovendien hebben enkele van onze ervaren (milieu)
vergunningverleners onze organisatie dit jaar verlaten en is geen vervanging hiervoor gevonden.
Door middel van de inzet van trainees proberen wij de werkdruk van het eenvoudige vergunning werk
op het gebied van milieu enigszins te verlichten. Dit zien we dan ook als een investering in toekomstig
personeel welke vanwege opleiding en begeleiding meer inzet van de aanwezige
vergunningverleners vraagt. Onze inzet is er nu op gericht om de meest kritische en tijdsafhankelijke
processen uit te blijven voeren.

3.3.2. Aantal VV-zaken/producten
De volgende zaken c.q. producten zijn dit jaar door de afdeling vergunningen voor uw gemeente in
uitvoering genomen én afgehandeld. In de kolom ‘aantal opdrachten’ wordt het aantal opdrachten
weergegeven die zijn ontvangen en dit jaar zijn behandeld. In de kolom ‘aantal gereed’ worden de
aantallen producten gemeld die in 2021 daadwerkelijk zijn afgerond.
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Tabel 3.6. Aanlal producten vergunningen
VV zaKen / producten 2021
Advies verstrekken
Advies milieu bi| ruimleli)ke plannen

Aantal opdrachten
5

Adwes oi«ng
Bezwaar behandelen
Bezwaar
Melding behandelen
Atiandelen melding ActMteitenbesluit
Wijziging tenaamstelling ad 2 25 Wabo
Toetsing uitvoeren
Actualisenng vergunningen
Beoondeling e-MJV rapportage (t PRTR verslag en EER)
Ontheffing geluid (APV)
Ontheffing hogere waarde geluid
- Vergunningaanvraag regulier behandelen
Maatwerkvoorschnllen AclMteitenbesluit
- Vergunningaanvraag uitgebreid behandelen
Vergunningverlening Wabo
- Vooroverleg of overleg voeren
Vergunningverlening Wabo
Bndtotaal

Aantal gereed product
3

1

1

4
1
1
12
11
1
5
1
1

2
1
1
12
11
1
4
1
1
2
1

1
2
1
1
2
2
5
5
31

1

2
2
23

3.3.3. Termijnen
In 2021 zijn de door de afdeling Vergunningen behandelde zaken, adviezen en of afgeronde
vergunningen die voor uw gemeente zijn behandeld, allen binnen de daarvoor geldende termijnen
afgerond.

3.3.4. Bezwaar en beroep
Voor uw gemeente zijn op dit moment de onderstaande juridische zaken bij de afdeling Vergunningen
in behandeling en inmiddels afgerond.
Zaaknummer

Zaaktype

Bedrijl

Startdatum Einddatum Resultaat

2021 202286

Bezwaar behandelen

Grooien.Huynen B V (9435). Voerendaal

12-3-2021

24-3-2021

ongegrond

3.3.5. Tijdsbesteding
Met betrekking tot de tijdsbesteding is voor uw gemeente een top 5 samengesteld waarin de
inrichtingen zijn opgenomen waaraan vanuit vergunningen gezien in 2021 de meeste tijd is besteed
Het betreft de volgende inrichtingen:
Ploumen Porc B V
• Kicken Transport Voerendaal B.V.
• Roosevelt Biomassa B.V.
• Hoeve Steenenis
• 't Auwershoes B.V.
Een 100% overschrijding van het kengetal deed zich in deze periode niet voor.
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3.3.6. Actualisatieprojecten vergunning
Bij de afdeling Vergunningen van de RUD Zuid-Limburg zijn de volgende actualiseringsprojecten in
uitvoering en mogelijk relevant voor uw gemeente.
3.3.6.1 Project energiebesparing vergunningen
De afdeling Vergunningen van de RUD Zuid-Limburg is eind 2020 gestart met een project om alle
vergunningen van de energierelevante inrichtingen in de Zuid-Limburgse gemeenten en de provinciale
inrichtingen te actualiseren op het gebied van energie. Het doel van dit project is om ervoor te zorgen
dat alle vergunningen actueel zijn op het gebied van energie om op deze manier een aanzienlijke
energiebesparing teweeg te brengen en het toezien op het thema energie te vereenvoudigen.
In 2021 is de inventarisatie uitgevoerd en is gebleken dat de vergunningen van de ‘complexe
inrichtingen' in uw gemeente actueel zijn op het gebied van energie. Voor de ‘niet-complexe
inrichtingen' geldt dat met de komst van de Omgevingswet de verbrede energiebesparingsplicht zal
gelden. Daarin zijn voor de gemeentelijke niet complexe bedrijven/mba’s rechtstreeks werkende
regels opgenomen m.b.t. energie. Dit betekent dat de vergunningen voor de overige bedrijven/mba's
vanaf 2023 actueel zijn op het gebied van energie.
3.3.6.Z Project actualisatie vergunningen veehouderijen.
De afdeling Vergunningen van de RUD Zuid-Limburg is gestart met het project ‘Actualiseren
vergunningen IPPC-veehouderijen'. Het doel van het project is het uiterlijk vóór 1 juli 2022 voldoen
aan de actualisatieplicht als opgenomen in artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht. Het project
ziet louter op IPPC-veehouderijen (categorie 6.6a tot en met 6.6c van bijlage I van de Richtlijn
industriële emissies). Dit betreffen intensieve veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor
pluimvee, meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 50 kg en meer dan 750 plaatsen
voor zeugen. Voornoemde actualisatieplicht betekent echter niet dat de vergunningvoorschriften van
iedere relevante veehouderij per definitie moeten worden geactualiseerd. Nadere toetsing per
inrichting zal dit moeten uitwijzen.
Blijkens de bij ons bekende informatie bevindt zich binnen uw gemeentegrenzen één IPPCveehoudehj waarvoor uw college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is. Het betreft
de inrichting Ploumen Porc B.V., gelegen aan de Jan Peukensweg 75 te Klimmen. Uit de door ons
uitgevoerde actualisatietoets is gebleken dat actualisatie van de vigerende vergunning noodzakelijk is.
De actualisatie van de vergunning zal worden meegenomen in de door inrichtinghouder opgestarte
procedure voor het verkrijgen van een veranderingsvergunning. Het streven is om het totale project in
het tweede kwartaal van 2022 af te ronden.
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4.

WERKPROGRAMMA OP HOOFDPRODUCTEN

In dit hoofdstuk geven wij de verbinding weer tussen de uren uit het werkprogramma en door ons
geregistreerde uren over het jaar 2021. Het totaaloverzicht van de uren uit het werkprogramma en de
door ons geregistreerde uren is te vinden in bijlage 2.

4.1

Producten Toezicht en Handhaving
Voor het programmadeel van het werkprogramma 2021 zijn we ruim binnen de geraamde uren
gebleven. Volgens het programmadeel bedraagt het in totaliteit aantal te besteden uren voor de
producten van toezicht & handhaving 250 uur. De werkelijke tijdsbesteding bedraagt 149,5 uur.
De onderschrijding van het aantal uren heeft onder andere ermee te maken dat er minder klachten
van niet-basistaak bedrijven zijn ontvangen.
Daarnaast verwijzen we ook naar het hoofdstuk “tijdsbesteding" waarin de overschrijdingen van
kengetallen van het basistakkenpakket (pakketdeel) worden omschreven. Het betreft hier met namde
de overschrijding van het kengetal (> 100%) van het dossier Roosevelt Biomassa B V.
Tabel 4. t: WP 2021 versus realisatie Toezicht S Handhaving (programmadeel)
product Hoofdprodiict
Werkprog.
realisatie
2021
2021
nunnmer werkprogramma
Toezicht & Handhaving
2.1
123,0
200
Toezicht rrilleu / veiligheid bij overige inrichtingen
2,2
Toezicht bouw en RO inrichtingen
23
Toezicht overige
50
24
afhandeling Klachten
2.5
afhandeling Incidenten
2.6
Bestuursrechtelijke handhaving
26,5
2.7
advies verstrekken
250
Totaal
149,5

4.2
Producten Specialismen
Volgens het programmadeel van het werkprogramma 2021 bedraagt het door de specialistische
medewerkers van RUD Zuid-Limburg in 2021 te leveren urenaantal 574 uur. De werkelijke
tijdsbesteding in deze periode bedraagt echter 570 uur en dat zijn 4 uur te weinig t.o.v. het aantal te
leveren uren volgens het werkprogramma 2021. Op basis van dit kleine verschil in uren tussen de
planning en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden kan geconcludeerd worden dat
conform het afgesproken werkprogramma invulling is gegeven aan de uitvoering van de benoemde
werkzaamheden van Specialismen.
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Tabel 4 2: WP 2021 versus realisatie Specialismen (programmadeel)
Werkprog.
ftoduct Hoofdproduct
2021
nummer werkprogramma
Specialismen
nr.
200
3.1
advies en toezicht Bodem
200
3.2
advies Geluid, Geur en Lucht
21
3.3
advies Energie
3.4
advies Externe Veiligheid
153
3.5
advies Asbest
3.6
advies Verstrekken overig
Totaal

574

Realisatie
2021
142,7
197,6
22,0
57,8
150.0

570,0

4.3 Producten Vergunningen
Voor uw gemeente zijn we in hel jaar 2021 voor wat betreft de producten van de afdeling
Vergunningen niet binnen de geraamde uren van het werkprogramma 2021 uitgekomen. In totaliteit
waren er dit jaar binnen het programmadeel 150 uur te besteden en zijn daadwerkelijk 199,3 uur aan
vergunning-opdrachten besteed.
Aanpassing van het werkprogramma is gelet op de geringe onderschrijding i.o. niet aan de orde.
Tabel 4.3: WP 2021 versus realisatie vergunningen (programmadeel)
Werkprog.
product Hoofdproduct
2021
nurmier w erkprograrrma
Vergunningen
nr.
11
Vooroverleg of overleg voeren
1.2
Mlieu vergunningaanvraag behandelen
1.3
Bouw vergunningaanvraag behandelen
1.4
Vuurw erkvergunning (ontbrandingstoestemrring)
1.5
ziensw ijze. beroep en bezw aar behandelen
100,0
1.6
Af handelen melding Activiteitenbesluit
1.7
overige meldingen behandelen
1.8
Vuurw erkbesluit (melding)
1.9
Toetsing uitvoeren
1.10
ontheffingen
50,0
l.tl
advies verstrekken
Totaal
150,0

reaKsatie
2021
3,0
1.0

120,0

4,0
71,3
199,3
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rimunmri

2«^etypp

^oducT

Subproduct

2018-204660

EiodOatir'

X»-7-2018

70-U-2021

Externe eUgfwO; aetuibMOe an inwe RRGS • V(

AiMes •eiiUeWier'
2020-1D0054

i^es xei etreOen

StarUMi^

M&Mi (eotcme)

l-t-2020

19-5-2021

244-2021

11-8-2021

14-12-2021

22-12-2021

- Gemeente V<*rm<Ud

ttfMi 'externe)

2021-206567
>^q wentrettwi

AdwHs (owme) «etltrwM

Mims (externe)

Mms «eiUieUkvi

Mms (extstie) xertufsfl

êowei lertvne) re*qr>el. «Hei tiiuwyMr»i t.b.v. PouwwemMnmeogi 0iBcr*eum«r 2 te RarstM

iwtsaiQ «dMf^wKl ontwerp bestenmngtpian SMrtnng 9 te Voerendad

2021-209028
2020-20281'

164-2020
Mms aeeetn; DMematHs rv antrote Koefceetawep t te WlrMhaoen

19-1-2021

2021-20106'
Mes (1

r) bodem - water • bouwite8%i

2021-20662S
Mms ventreMren

Mes (water) txxHfn - water • pouewowis
Mms comb

11-6-2021

1-2-2021

4-1-2021

10-3-2021

94-2021

MMS tnoan: beuunlSng DodimondemS. i.v.m. ««tztgtno betr|Wt)Simiminq ileerterwiq 1S7 te Voerendad

2021-201420
Mms «estresen

264-2021
Mms comtx; atlMS bodem en 9SM CV. P jeliiiaatilioutrtraBt te idwtmer

2021-202230
Mms combi: toetsmo concept bstemsnoMan 6 wormoen RMtfVMCMn te Vwnrelad

2021-205054
4dMS verttrewrer
2021-205495

80MS cnmt»
MMScambt

214-2021

7-7-2021

9-7-2021

248-2021

Kdkbrandeni
voerenoad Kurvm 8.V.; beooQde conicMotie. retfaiFabe an «ptettaae van de kdWrandeni, Oadmrao I te

MMS verttreMien
2021-2M784

21-7-2021

10-8-2021

174-2021

254-2021

764-2021

20-10-2021

t-ll-2021

75-11-2021

a-lt-2021

M2-2021

Mes CorrOi

2021-20647C
Mes combi. adMS oedem en 9dwd PifdSiieo 21 te Voerendad
2021-2073
MMS verraeser
2021-20811'

AdMS combi
Masconbi

AdMS wntreMen

AcMs combi,

Coitenbagi 7 te voemned

J^s NSi»ddien

CertBibacti 2 Voerendad

AdMS combi; adws tb.v. Pycnewitnano Meederweq 157 te voerendad

202l-20ê25e
2021-208766

Peot agramoi beat^ C7277), voeiandad

*aes combi
AdMsoomD

Open Oub Idimmen: adns Lb.v.
30-11-2021
144-2018

2018-202317
Mms vwweSen

AdMS enetye
284-2019

2019-206001
Mms ertet9«; irMorfnabetAdt ener^ebsoanriQ MwrcrOAd

1-1-2021

2021-2028%
AcMs wsrseen

Ades erv^e

2021-20160^
MMS vestTMcer

Mes oeMd s trenq

194-2021

12-5-2021

9-6-2021

14-6-2021

15-7-2021

*4-2021

2>42021

25-8-2021

AdMS o<*Ad; Deoordsna akoesMcti onderros Mstemrrwnoasan Stwnweo 9 te voerendad

2021-2045%
Mms <ermei»en

AdMS geMd en bdng

AdMS geluld: redderen lerrs café Ki/idemns (Meerferweo 57 te VoerendaaT

A^s verstreHien

*<Hs gdied en bdhrq

Aestauranl 3 Er^^iesrvs. beoordEbng akoeitncn rapport netplan 57 te Voeendad

2021-205618
2021-206S7J
AdMS gdud en trtng

2021-207673
AdMS vensthWien

AdMS gduKl s tnlsg

A<Kis gelmd: toetsing avostscn ondertoe* De Eikenhef, Msgeriporg 28A te voerendad

Mms ventreSer

AdMS oeMd en trdrv)

AdMS gdtad en trMbrx]; verbouwtAan iisileweg 1O6. voewiad

Ades vestrStker’

Ades mdeu 9) nemtcHie cAamen

Aoes slieu tii rumreMke danneri: aa*s get^irltel s eveitude rednabe vananbewormgen Hrderttorq
voerendad

2Q21-2051S
2021-202990

12-10-2021

28-10-2021

29-11-2021

8-12-2021

84-2021

13-4-2021

1-1-2016

Z2016-0C19
*‘^e^nn^len owenoe voerendad

AA*s xersbeAfcer

31-1-2019

2019-201'15
tdMS iwwetten

AtHs osnq

AdMS verweiden

Ades oveng

); zadoxenmer voor b)Sdtr>trer
27-2-2020

2020-201787
Web-bvb; vedXKidenien gemeente voerertdad

28-1-2021

2021-201288

29-1-2021

AdMS venfretden
2021-201978

AcMs oveng

AdMS ventreWren

3-11-2021

12-11-2021

AdMS <nmg; jtanknrM Opttfmfntr 9 te aamdad

2020-207020
Mniirndw bader
Mdang beffidder

Altwndden ntSHa Bedut 8odemAwditeir

lAnOnq Befwnrmen

Afhandden mddng Bediet eoderr*eSite<*

2021-202728

8-3-2021

30-3-2021

14-2021

6-7-2021

12-7-2021

2*4-2021

30-11-202!

579984.0; A79, vosentBd

2021-207789
Aihandden mddnq S^ut DodgwirwdHer

21-1-2021

5-3-2021
568198.0; Husberoentraat 250. 64HV9. voermeid

2021-205381
AfhaSden mddng Oedift OodRMnwÉtnt

20-11-2020
ikmeiictK bodemeVormabe. FeW*e*erweg 16te Klmmer

2021-202116

Mddmg Rehanddn'

26-5-2021

AdMS MDdhon. adws meitncoo KapdNK te veerendM

2021-208161

Mddng eehandden

14-6-2021

224-2021

A(Hs meng; cortstructief atMs t.b.v. bouw 20 appartsnentBi Dr. Podimat «t HcUBdad te Uennien

*<Hs visir4*en
202t>203»1
AdMS <4nirSken

1-3-2021

568077.0; CMwea 6367JT. voerendad
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Mhandetcn mMnq Besfcjrt Bodwnkwilitot

U0427.O;

mcmtq MhancMert

•ffanoagn netang MAjt BadsrAurtÉttCT

S8m24.0; DMHw<0. 63677T. UUtfatWp

Maano ftewd*»'

Afhandilan in#Mng Be4uM llndwww«t#T

S9007D.O: Oa*«ni*0. Vmmlêal

>'Wano bewaaer

Alhartieéwi mMdng S«dut BoOwWuwiUftT

S912J7.0; Otnmwwstfat. lOrnncn

Metano oef>ant)g>g'

Afhondeten meiang eealuit BoOgWnwaWat

S96195.0; OpiOttumer

M^ang D^WXfawr
•*«tnoW*>trótttr

*i*iena*n

990906.0; w sreennlMl

2021-207634

2021-207B61
2021-20t?15

2021-201021

Amandeten mcMfig deco/ KiMSt

MOM M»<utechnwA e.v.; PartstraM 42. 6367TY vccrenOMi

2021-100012
Mdarg behmtiefw'

APwidNin ndang ttocv/

Héare behanoelm

A/Kvia4en ffxiano llorf) / MWSt
APiendden maang doco / eatsest

Draessen WWem* Artf^tUctg) B.V.; het dopen ww> de beetaende wemogen Lb.v. de reüaaBe van een raeuwe
wanna Pontstraat 13. 6367 AM vemndaa
A^APi Ecc 6.V.. «tmtstfwnno
(iaPsstragt 32. Aaradad

2021-20153«>
MeianQ oehandder

AlharOden 'ndOno doop / ancst

Meianq wmadw

APwxWn mdang 4oo>/ atbe«

tranOy^niie en Astwteenenno

Mdanq hehandden

AMynaden meMma doop / asbest

Admgs de Hotv; venvi>aeren aoest. dopen s<y«oorsteen en bering Tem\aar 26 te «Ommen

Mdanq oettfnddT.

Alhandden meiang doop / adwsr

Oip« Asbest 6.V.; asbest venvnderen Hirnstraat 21 te voerendad

2021-203276
2021-203279
Alhandden mdang stoep / asbed
Alhenddm mdang dnnr / astmt

14-12-2020

26-1-2021

4-1-2021

11-1-2021

7-1-2021

26-1-2021

1-2-2021

22-2-2021

6-2-2021

19-2-2021

11-2-2021

23-2-2021

23-2-2021

24-2-2021

12-^2021

4-10-2021

Mddmg bnhandeler>

AlhandeSen mddirsg doep / asbest

PATP Artivteeuur B.v.. doop tb.v. renoveee woonbus Wtnthagen ?9 A te Veervndad

«Adanq bertanddep

Afhandden mdang doop f asbest

Omers «tebestsaiennc 8.V.. asbest venwiOBW' Otpotraat 17 » VoerwlBal

2021-207348
2021-206640
Mddmq oenandeten

Afhardden metang doop / asbest

De Kempen actbestsanermg B.V.: asbest vemroonn Op Gen Hen 24 te Voerendaal

Mdang behwiddw'

Afhardden mdarsg sleep / asbest

Abtanddcn mddtng decp / asbest; aaees i iterleiweg 106 Voeiendaaf

Mdang behardden

AAhandden mdang stoop! asbest

Crtjrs Asbest 8.V.. astiestvdwiiaenrg Pamusstraas 63 te veererxM

2021-2061S1
2021-206639

2021-2063M
Mdi^sg tefia'«3de«'i

Afhandden mddmg doo>! asbest

De heer l.P. de Weerd. «rwdernn dak ReterOekmveg 16 te «Ommen

«Aetanq berandSMn

Afhandden mdang doop / asbest

Brandprevenbe en Asbestunenng 2md 6.V.; asbe» vsvwi|Oïn*n Karaat 109 te voerdxiad

2021-205987
2021-206111
«4danQ hehandrter

Afhandden mdanq stoop / adwst

Cnpss Asbestsanermg B.V.; 8dv«es asbestviyveiaersno Dat'v'iwrsuwiütabaat 20 te vnerendaal

Mssang rwSNwvMen

Afhandden mdartg doop / asbest

Oevers Asbestsanermg t.V.. adnes asbestvervedennq i lewSwweg 23f te voereneiad

2021-206114

2021-206151
Mdang berwxWen

APwdden mdang doop / asbest

Asbestsanering en Mbeutetmek Meezen 6V.. asbestverwdenng Kundnoat IS te WerervM

Mdarfl twhandelen

Alhandden rneWir«a skxp t asbest

Cnma Asbestxanmrg 8.v.; aak berong Borenbu’^traat 4 te voerendaal

2021-206309

2021-206306
Alhandden mdarg stoep / a^est

22-4-2021
23-4-2021

26-4-2021

7.6-2021

6^2021

t-10-2021

21-6-2021

1-10-2021

KM6-2021

21-7-2021

22-6-2021

29-6-2021

234-2021

21-7-2021

24-6-2021

16-6-2021

26-7-2021

30-7-2021

29-7-2021

44-2021

24-2021

6-8-2021

34-2021

54-2021

34-2021

164-2021

8-6-2021

16-6-2021

Demaodi 6.V.. asbest verwnderen eastaor laevenstraat 2S te Parsdad

2021-206192
Mdang beNmdder

lS-4-2021
21-4-2021

vdpTO 6.V.. asbest vpuvnde»ei ftaredaterstraat 26 te Pmsdad

2021-207147

12-6-2021

164-2021

304-2021

22-9-2021

104-2021

20-9-2021

asanaru dumte, Omgeving 6 Mbeu 8.V., asDestveneflenno Kwiixbaat 73 te voarendad

2021-207051
Mdarg behandden

Aftandden mdarg sloep / a«e<t

Aetnaru Ruimte, Omgevsrg 6 Mb«u 6V.. att>estvgwi|dwvg lUsiubaK 73 te ubacbsbdg

Mdarg oewnader

Alhandden mdarg stoep / asbest

Oir« Asbestsanering 6.v.; asbestverwtdenng Reregusstraal 12 te (darmen

2021-207052
2021-207336
ARiaroden matarg docp r aoest

18-9-2021

304-2021

28-9-2021

1-10-2021

1-10-2021

6-10-2021

3-10-2021

8-10-2021

6-10-2021

6-10-2021

M^DUW P.6. DiftTurer; asbet verwilderen iiogeweg '’l re voermM

2021-207344
Mdang behandden

Afhandden mdarg doop I adiesr

A8 We*i Beoidiveriorong 6.V , wrwnewen asbesmeudend dwbesdgi Kadsea* liSte voerendad

Metdrg behandden

Alhandden meidirg stoop / asbest

De hed T.A.8. Riafters; asbestverwifderen lammenderstraat 32 te KHmmen

2021-207550
2021-207551
Melarg bdtdxSdm

1-12-2021
23-12-2021

Oevers Asbestswtnno 6.V.; asbest wswOervi W>nthaod« 29 A te Voeendaai

2021-20344K

Mdarg beeyndden

29-11-2021
23-12-2021

Vdpro 6.V.; asbesiwwhdenno Oaubeke-sbaat 4 te «ommen

2021-207321

Mdang hmandder

13-10-2021
21-10-2021

6 V.; awesfvemidtnno Keeeberg 19 te voemnOMl

2021-2016411

Mdanc Behanddfr

n-ie-2021
20-10-2021

Cnirs Asbest B.V.. doopmeiano Pantusstraat S2 6367XJ voemndad

2021-20I64A

Wdanq behanddw

6-10-2021

AOertineimg Z\»a t.V.; advm «bot vwipiran nagmuo 171* vemncM

2021-201016
2021-201447

M<V202i

l-10-n21

RarwlMl

2021-209240
6«4ut Oodi'j^* wa<eH

29^2021
te VonnOMI

2021-207<15

Alhextden meldkg stoep / aeesi

Mevrouw G.H. Senden. asbest verwilderen gmvmerdbstraw 34 te gimmeri

Aftgndden mdarg doop / aOest

Demcnoi 6.V.. a»e$rverwndemo Overhee* 21 te Kammen

2021-207552
2021-207(66
Mdang behandden

lUhandden meiang stoep / asbes'

Metang behandden

Afhandden mdang docp / adwst

lenmc Koken arcMtecture * design; asbestvwwtidenng Achttunoerstraat 24 Ie Omnen

Metarg behandden

Alhandden mdang doop / asbest

Oe hed P.1.8. Oddwnrdv; asbest ewwuderwi Hi^tsstraat 32 tevoemM

7-10-2021

14-1CW2021

13-10-2021

20-10-2021

26-10-2021

1-11-2021

Oemotech 8 V., asbestvw»e)dBiig needwweg 206 te voerendaal

2021-207765
2021-208071
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20-10-2021

1-20005weiono Piifwic)i0e"

t^vnOBler fn^Ong 0DOO t tOOfV

Netono oerwn«>9i

AffMnOelen maMMg «OOP / «Oett
Whinti*^

<ooc / aibeti

lMl-2021

8-U-2021

11-11-2C21

10-11-2021

lG-11-2021

Ovn Mwftunenrg 0.v , WWvenmiaennq PeroemoMt V t* ttwwfi»i

2021-2003)9

Oe ne«r

Whandeien m*m9 *060 / esbeit

oonnam. *eoom«*»no VftttMX» Wet 2^ te lammen
17-11-2021

2O21-2O0S1M<*c>no beftarOëen

Whwxjelen rteMng *ooo / atom

Sec JWitecten. wertnuMno ttogeweg IS-20 te VoerenoM

*»ek>nq Mtwntf*en

JWttvxMten n^Ooq *oep / rfbfv

AAemwiewx) NM 2iMm> B.V.; De^twvwiaenriq KimmendntFMt 30 tt lOfnmen

2O21-2O0M1
2021-206709
affWkJeXri nefctnq <oep / asMst
MiMrg BeNinO^en

22-11-2021

2>ll-2C21

29-11-2021

3-12-2021

30-11-2021

>12-2021

Cnira «etwtaenenno B.v , AWestvemundenno unoeweq il te voererdMi

2O21-2O0‘^
Cpts Attiestsanerv^ B.v.. êtcestverwiamnQ Kcreptem 39 te voereroM

MhMnoeter meMno *ood / mm*

202I-209DSB
M*»n9 eeiwidéfen

MhantMen m«Mnq *oop / «som

Metono betunodep

WhanOdm mdOnQ doop ! SMst

«elmans AuHnte. Omoevmg k Mkeu B.V., «octvawoeuxi Kerkstraat 73 te Voerendaai

*mr»ri) oetwxJelen

JUharKWten meitkng Hoop /

Onde Mpperwts' «trvtekt. noesNvnMkXnng BjinddeiitiMt B2 te R»wiM

2021-209057
2021-20932'

1M2-2021

17-12-2021

1«-12-2021

20-12-2021

30-12-2021

2021-100053

5-1-2021

31->2021

19-0-2021

20«-202t

DeooiOdwiq eaeenvactxKt.

Toetjekj uitvderen

2021-20«^
202l-208t«e

Vll-2021
G«tn. «uvm 0.V.; ftoapwenaumoeden OitfewwQ l te VoerenOad

2O21-2O02W
‘Mr^ro B^vrOeten

>11-2021

DmoKOi 8.V.. asMsMnwjoenng O«s0«K 17 te VwrencM

2U21-2O0207

PeamOdno Booenvocpon. o(Me vevkemCTd txjüanoröwimk K«istraat 73 te ubac^soera

Tnetang lotvoeren
7<jedr>g

>11-2021

12-11-2021

16->2021

2»2021

2J-7-2Ö21

2>7-202l

6-9-2021

16^2021

BeiXkOdinq DooefTvacrcrt, PtxitstraM tl te VcerwxlK
2021-202396
Toeeung uitvoeren

OnViemng 9duKl fAPV^

Hetrrwrs infra B.V.. aanvaar a^-^AeAontTtftnng MerkaanihMlen

Toeecetg i«Wrer>

{MtHIVig heqere «eaarile odAO

Onttiemno hooere wAartle 0(«iAd: RaadkjnntMn 1 te voerendaai

2021-20510'
2021-20679*
roe^smg lAtvTMren

OrwhefHno noqere ween* odvo

De heer BJ.M, Vliegen; ontfwOlnQ nogere we*t)e gduKl Stanweg 9 te Voerendai
1-1-2019

2019-206153
7oeacnt uttweren

Ketengend» m*e«OGitr»

Tocacnt utvoeren

Toascfit beilemurefing <Mbb tina. «worg,
montormo en moenen evHuatw
Taenctk op «eest na aoopwemen

Kdengmct* iiMNutDezicT't gemeente voerencM. mentotoctw aCies ggaeente vocravM

ToeiNrit op BflKst rta aoopwertan; Aaraddentraal 26 te Aonedaal

Toencr* op matst voor on tndem aoopwerker

Toescm op «soest voor en tnoens flooowerten; Htimtram 21 te Vooanoaai

2019-205502

31-7-2019

2021-20A32S

1-6-2021

2021-20554e
Toeicnt tAtvoerer
2021-206079

Tooicnt urtwwi

ToB7<Tit leNotren

To«iO« vn* edfl contrcSe

12->2021
Gmcien-Hvrw' 0.V.. aOwei «*iAorkd CerweandrA

Grooeen-Hwren B.v, f9435), Voerendaai

puIw*q45A

25-5-2021
BeTwaar pMsandden
HAndwnotvert
twMndder
Inodentmektrna
IncKientmeldno
twhanoder

2021-2056BC
2021-205713

2021-205766
2021-206354

Aocaevdt Biomassa B.v. f74561. vocrendod

VoSrenPurgetweq BS VoerenOad

Roowvdt domacta B.v.

aooamdt domona B.v. (7456), vowensM

vdkenevgemoo 85 vwenda*

iun2021.
KidHn Transport; Oe heer Ackv doet (neSdno van envme odtedewertest de oehHe rateroagwijgen de 12de

Udwn Tiarnport Voerendad Blv. (72B0),

Unde«eu»er Gewande 6 VoeenAd

RooseveR Biomassa B.V.. geAfdHTveriast

ROQsevdt BKjmana B.v. (74561, vodvnM

vdkennxgnrweg BS voerendad

GdUKJ
AftsanoeUng tiacnten
Gdud

oenantWer
InooentrrwkJmG
penandder
InodenimeMno
Dehandden
InoderitrTwtdno
penandder
Irodenrmetdno
penandder
IncdenonekAna
pefvsndeler
lixulentme*dno
Penandeler
Irotleremeldno
penandedr

AAsantlebno dachten

ABsanddmo dachw

Romevdt demaKa av.. staraovertasr

RooKvdt Bumana av. (7456). vomndad

vaBtentkrgerweg 05 voervidad

»'*ddno Penandder

Alhandden mddng AcTMtettenpesMt

Undbouwmechanisebe Jo$ Horamern av., wandenn^techmche wnagmg

weBeweo 13 Ommg>

5mt OBdSRAM 32 Rarsdad

iB-V. fTOSBl,

ARianddno dachW>

GJ.3. OuBem; Gekictiovedatt

au. Otdern (7272). voerendad

Cdmont ] UbactwPero

Roosewelt domassa B.V.; Stvdoverlast

RooKveR Bemana B.V. (74561 voerendad

VdkentkAoerweq 85 voerendad

Gctf
ARianddmo dadeen

1->2021
29-7-2021

29-7-2021

94-2021

94-2021

>11-2021

2>11-2021

194-2021

194-2021

2O-W021

7-6-2021

Vadedvwweg BS voerendad

GetA
Afhandeing idacfden

12-4-2021
B-7-2021

GdiAd

2021-206254

2021-204139

RopteveM BMmatsa B.v.; Beiwa* twnandelen

31-12-2020
I nnd*>eiQSv*704a
Afhondeino Madwi

2021-203195

24-3-2021

igwiweii

2021-20437Ï

2021-206259

26-10-2021

vnje wfW controle gemeente Veerendaal: vrr* veW contrcSe ronder venretg

OavMsr bftiwMen

^21-206051

25-10-202]

1-1-2017

2021-2022B6

2021-205276

2-B-2021

Toenctit op «iPat «oor en OiOens doopwerker

2017-2002r

2020-20716C

1>7-2021

30-7-2021
TaczKtw op tt voor en tiiPW itoopweiken; Op gn Hefe 24 te VuppdaP

2021-20795'
Toeicnt lAtweren

7-6-2021

12-7-2021

aooerveno.
GCIA

Aflwddmg Maenten

Rooaevdt Bwmaasa 6v.. stanKovertast «arvr |4 M 2021

Reofevdt Pamaua B.v. (Tesai. voerendad

Atha'OeRng tiaenecr

19-7-2021

20-7.2021

27-7.^l

21-7-2021

27-7-2021

vdkemvowweq 85 voerendad

Geir
flaesmoR 9ama*a B.V,; StartweHast

ReoeeveR ftomatsa av. (To^bx vrMrendad

viicenouwwo 85 vneienilad

RoowvcR Bramossa av., Starkcwerlait

RooMvdt BKmasM B.v. (74561. vr

VdkenPurgerweg 85 voerendMS

Gaw
A/handdwo dachten

18-7-2021

Gstf

114-2021

2021-100021
Mddng penanddd'

Alhandden mdcmg AdMtertenMstuR

3.LM. en M.3.M. Schnoderf; opdag wn iMtfwee stremdit trRMik opoerced om uk ta ORdn

l^dbouwmethanset» >9$ Honman av.
{94471, voerendad
SOvwdm3.LM.enMj.M.(9442).voemiad

Mddng Penandder

Alhandden mddng Actheteftereedurf

^ fcewadioei av.; net geCiiduen van wd. bedia/regeaoeiwiq vm rMSwestmg en dopen loeds

T auwetfwes B.V. r8t«9), Voerendad

2021-100025

] >6-2021
26-12-202T

17-2-2021

29-12-2020

27-1-2021

6-1-2021

191-2021

Dadsvreg l6Vomiad

2021-100092
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2021-201344
MeMft) benarvMer

Ptner«nacam(9ing Coknont V.O.F.; vennMren aUi«*lB4ai - uttftMtnq

AflWKWfi rncidno *gt»v»eiwrtwiluii

MtfcXij Defu'OHg'

AfhenOiNn ii'i^Onq icflvtwrtwtiBlvf

BouMdeOnir nodten 6.v.. MenagwQ bCbvHamn

0ou««tiean|r KiO*en e.v. (6324), voarcmtf

Np«t QMnr. «tarten van «en mtratrait

Afhan(V4«n rnfMnQ AdMt«if«nl)e*#t

*te*t Cunm« (U60S>. VofiwtdMl

vWinoorhen St. Martvu 6.V., «OOP MïMnO Otfouw tn pl*Ms«> iMomtanan

**hanO«««n mttarvj tkn^titttrbe^Êui

J4-4-202I

30-3-2021

2-7-2021

K«rtnjt«*n S’ vo«TwvJaal

2Q21-2032B6
MetdnQ b«*ttryM«r

W-2021

24-3-2021
waerwerwiQ 3 «Mimcr

2021-202906
MPtdno b»*«nt3(««n

27-J-2021
ftxmeafl Pjnerawaïannxnq COmerf (1636),

2021-203037

13-4-2021

2-7-2021

6-6-2021

«-2021

HWr^Oarnan St. Martvwt B V. (6642). VotnmêM ANMrtw«o I Voerw«lM

2021-203750
MtMng CKhwMv

AthexHm m«Mng Ac«vnenenties6jt

SrtKkcort Tendcn; twt starten van acBvttaten; het Dereom wan Mene m«e»)den en sniOts # den raat wn

5nKtvo>rt T«nMn (11619). voerendM

Ttnetenweq 2SA voerendMl

Mefcjmo wvnwen

Mhandetm rrueong ACQvtteitenbnMr

Hoewe Steenem: veranoamg

Noewe Sieenens (8350). voerenosa

Miienwec 12V0«*«ni3aai

2021-207388

2-6-2021

13-10-2021
16-9-2021

2021-206386
Mefcsnq berwvWan

AihsnMan m«i(Sna Actt^tetenhedvl

Met*ig DenyvWy

a4iano«*ei' rnetong Hcek«teitweeifc»t

«4t4*0 DetVin*l«r

MV KeunmastaOon Baeihou; uRtvetdnq kxNb

OinrOmi APt-Xeumqen (9621). VoennoaM

UndeÉaiAr Gawan* 26 VoemxHni

Oe n«noof (11667). voererdMl

Puttemeq ong. voerenaaal

todien Tmoen veerenOHi 6.v. (7280).

LWioeliutef CeMn* 6 voeren*ri

«kvnen Port B.V.; e-M7V 2021

Plounien Pre 8.v, (5lC6), voerenaasl

Jan Peukermwo 76 Wtmmer

Rooweft l9(Tna»a B.V. (7466), vorendM

VaMrtugentveg B6 voerendaa

11-6-3021

16-9-2021

2021-207103
2021-204166

22-9-2C21

27-5-2021
vvttnsna twneam<t«*no art.2.25 wat»

v04 W. lOOren en

TMsmg uRwoerr^

tetmtn^rwYi vergumrutr'

ictuiawvig wwwigen qetnaenti vawendaat: Omqiwngiwef- van «viiyitirro nar M8A

naatniwapwBnq ven v06 w. naen tr Zn r«r Kioien Transoort voerentM 6.V.

Toftsnq utvcereT'

OeoofO^nq «-Mjv rapportaqe (E-potr
EEP'

2021-207268

26-6-2021
1-9-2021
M-2021

2021-100366
2020-207162

vniaq er>

1-6-2021

Cntn*

Toancht latvoerer

7ooioe miSei/ / va6<»iettl twi wenge ■fvKJ'tWKjan

Rocwwtt ^massa 8.V.

11-12-2020

Toenent latvoren

TocTicnt mibaj i v*qnefl tki owenge vvKjemgeri

unctiouMtKdmr OnPpr»grg: MarcorenM n.a.v. controle 2019-204237

V»x*ievwee<rrr «*n*i!reen 1110C6).

Onamwo 95 Voerenoaat

Toaticht litvoaran

ToazKTt ma«u / twlignaid t»| tvenqe iwxnaiigaii

0»arat*Oouwt Opar«re Werten; Hwoennie n.a.v. ccntrt* 2020-2008W

CKer«toK»uw> Ooencere Werken (10288).

Lin*lat^ Gawan* 2 vrcwei-aad

Taww urtvnere»-

7oerm m*«u / vaii^ia»Dn overige

Ir»» vererxM 6V.. MeconeOe n.a.v. conti de 2020200909.

tr-tr» voermdad B.v. (10695). voerenda*

irUÜu»^ Geien* 22 Voemda^ 1-3-2021

TgeMTH utvoerer

7o0Knt

«kdcanearQ M.c. 2e nercanirde n.a.v. conB-de 2020-204287

Orftenoerg M.C (7276), voerandHl

Derqsawreo 109 vorentM
Undetauter Gewan* 6 Voerended

1-12-2020

2019-208182
2020-203520

20-*-2021

t-2-2021

2020-206353
2020-2075*»

M2-2020

1-3-2021
/ >ewyta» niovenge ewurqiw

KI21-100100
Toancht mneu / veMqneid n ovenge mnentmoen

rieMr Transoort; Mercontrde n.a.v. centrcle 2020-200750.

«pen Traftïoort voerendad 8.V. (7280).
voarcntMI

Toericht «tvoerer

TMZid4

jndeeours VoemdSd av.; nrcontrglg rv.s.v. controle 2020-200887.

Lirvletren vearardMl B.V. (10282). vo*Bida»t lrddR#er Ow«n* 10 voeremtf 1-4-2021

Tgaicnt utvoeran
ToöOVUIWrer

ToeziOw mdeu / vBXywid Dn orenge mdengei

SIgiteöwieli LimtHag av.. neivaniule rta.v. u»eide 2021-200240.

SbvtecrnN» Limowg av. (10696). vovendaM

Toendw nwieu i veili*ei0 Dn ornnge tytannotn

adPemterwens-Pennot?v.o.l.; Hercodrelen.a.v.cantrole2021-200332.

BaMreri temmens av. (7282). Voerendad

L»dHei/er Owan* 25 veerendad 1-9-202:

Teencht mdeu! vedt^ieid t»| omnoe inntreinoen

RooseveB fromaisa av.; Ccntrvle aa.v. ktaott * heer Orshar op varn* wan * gemeanta.

RnosevWt Bramassa av. (7456). voerandial

Vdkenftugenweq 85 Vtwrendad

22-11-2021
/ vwli*eRl t») P»'enge nodemgen

1-3-2021

2021-202614
2021-203051

1-4-2021

Towicnt uhweren

2021-100101

2021^206830
Tomcht uivoeren

2018-100426
7oePcht utvoeren

Teendw me«i i vali^wd Dn orenge mnditingen

Penoddte
conptte

undtWufer Gewan* 23 voerenoMi

9e0Lfwre contrrle 2018 • Pfcunen Pm BV

Plounen Pm B.V. (SIOB). Voarenoaal

.lan PekAmsweq 75 Menman

Regjtere contreie 2021 • Ki/radmttengroeve v.o.p

Kurradersteencroave (3089), Voerendad

Ber^aiweo 30 voerendad

2C21-20C226
ToeiidX utvoerer

lomicnt mdau / veWqhnd Dii ovenge iwicfOnden

2021-20022?
TocKht milieu / .edqheiO l*i orerpe mncKingen

ReoUiar» curptla 2021 ■ M. umant

M. tampH (3930), vearendad

•uvsa-aat 40 vem endsd

PloimnPcrc av. (5108), Voerendaal

Jan Peidensweo 75 Qenmen

2021-200228

1-5-202:

6-4-2021

8-9-3021

31-12-2018

20-1-2021

31-12-2021

29-6-2021

31-l^^021

26-1-2021

31-12-2021

l-ê-2021

Toesicre uDroerer

ToCTcnt miieu / leeqnwc on overwje evxmngen

BegJiere contnde 2021 * Ptatanen Pm B.V.; Ron H: n> heb vandaag met voerendad e9i overleg gehad over
meerdert 28Mn.
Regjier» concrtae 2021 • $)MM-«1uu

Siaeps-siuur (7270). votrmdad

«crcjvximweo 9 RsisOêii

Toanchi utreerar

Teende i*mMu / veli^ieal t» orenge oncrengen

9«Qi>art controle 2021 * GJ.J. Diilm»

C.JJ. OuNans (7272). Voerenoad

Cc*t»nt 1 utoacfeDerg

ToeiKht utvoaren

Toextctt milieu / vedghaKl t>i orenge mnchungen

Qeqüwre controle 2021 - Loon- en ycn*d7etbe*)f Seroen

Loon-en yondwereettM^iV Sendsi (7273),
VodcndMl

Humtraat 52a ubaotsDdg

TacKhl utmxrer

ToazKT» mdeu / vniiiyieKl on ovenge «ndPngeM

Reg*ere corpt* 2021 • 8dtiiam lemmeew JerwidTi v.o.t

MPem lemmem av. (7282), voerendad

unddai*r Gewan* 25 vperen*d 31-12*2021

Toe^rht mdieu / «adQniial ui owenge mcnongen

Regjmre eontnde 2021 • Cd« InttdtoD* en Odidddewftadilt

Cnr IndataDe

Toapdit utvoeren

Toapcht rwaai / wa>y**0 on orenoe rvietonoen

confrue

2021-200229

31-12-2021

2021-2002X
2021-200231
2021-200232

contrcle
RenoOePe

Toercht lehrmver

7-12-2021
27-9-2021

28-1-2021

2021-200233

31-12-2021

16-4.2021

31-12-2021

22-10-2021

31-12-2021

28-1-2021

OdrdefekerstdcyfT (8334).

Penodeke

2021-200234

31-12-2021
31-12-2021

Tooiem uivoerwi

Toencht mdnj / lalijieij Dn omoge mnoiongen

Regjiere contnde 2021 • Mingoee Promeerg V.aP.

Al ingoed ftomoerg V.O.P. (8356). Voerendad

Oieeogwieo i vomndad

TodOe uitwirer

Toeztcht mdeu! Adi/ws)t»i wmnge mnchlrngen

RegüiPT contrcle 2021 • Groclerveiuvnpi 6.V

Grmter>.Mir»nen av. (9435). Voerendad

Putveeg 45A Kkmmen

2021-200235

31-12-2021

2021-200237
Toeiffit utvoerer

Toencht mdeu / reai^ma bn cv enge irvKtdnoen

^oetioit utmerer

Toeti*t mdeu / wed*ejd Cn cemnge Mi«d>ongei>

TobkTH UMIPW'

Tooicte mdeu ( ^d^rnd Dn ormge nnchtingen

2021-200238

contrcle
Penoöehe
cu'itnjle

RegJiefe controle 2021 * Landbouwr-

loondetW G. Pieiui

i dVXnurv* en knnbedn^ G. Pieters (9648)
voerendad

koekgeisiweo ong. voerendad

10-11-2021
Reguliere controle 2021 - ündetoun Voeren*d av.

Lmdeteun Voermdad av. (10282), vodendMl LPXWai*r Ow»an* 10 vwendad 31-12-2021

Regidm en Pi* 2021 • «iutMOet>i)( Hedets 8.v.

fliiTrrinVflnhmnv clflfiTi). fnrrrnnad

uriddeuierGewande 3 Voerendad

31-12-2021

RegjHre cdtPt* 2021 - 9nptetfnelt LintKag av.

SUmettvw* umtuo 8.v. 110696). Mererdad

unddaudr Gewur* 23 Voerendad

31-12-2021

Regjwe controle 2021 - TlmmerDeidnif a Graten V.O.F.

rimmet*»nr a 0re«n V.O.P. 110697),

unddK/er Geiwan* 32 voer«n*d 31-12-2021

Regüiere enrarole 2021 - Sendd> Natuurtteen B.v.

Senoen Natuursteen B.V. (10698), voermdad

UrxMlauter Gewur* 34 voerendad 31-12-2021

HOL
I HanddiondHnemng Peter last (11005).
voerer
V.O.P.
9c*emaiunent(im5). voerendad

Bergseweg 85 voerendad

16-3-2021

2021-200239
2021-200240
Taejichl ufvwrer

Teencht mdeu / vdltfieid Dn ovenge wxrengen

PentxSdte
corsrde

1-3-2021
44-2021

2021-200241
ToepOW mdeu / mdytad Dn ord* -nnditinoen

2021-200242
Toezicht utkoeren

Toencht mdeu I iitdjie» Dn ovenge tnxmnqm'

2021-200243

contn*
F^nodd<e
contra
Penodehe

31-3-2021
31-12-2021

Toocht utvwer

Teencht mdeu / redoheidbn ovenge Hiicmigeii

ReoLdere cuPt* 2021 - hpl | Handehonderpeneng deler ust

TooOit uivaerer

ToeMW mdeu / ved^tep en ovenge entfpngen

RcgJMre corpde 2021 * V.O.P. Stcderru Luttens

2021-200244

6-7-2021
10-11-2021

LPddauier Gerwan*50 voerendad

31-12-2021

Bijlage 1 zaakinfo t/m december 2021

ToflKM uIKmjo^

TocDcn n*cu / ufOiymd bn oven^e mrfenper>

ftcgilwcsntnic 2021 - RVS und

RVS Land (11223), VoeroidBil

ToczKht uRyown

^oezKfV n*eu / ^qhgd tx)ownqe *«H.t<Migen

Toeicb( iJtvomn

ToeadTt nwleu / viünywd t») tww>o> »iikjiüngei>

PenoefA#

Luntiiic 2021 * BoereVxV Scheepkem V.O.F.

V«0imn0MrteranQ WaDO

BewiwwgUJWio nown Transport VoenndBK 9.V., rexijw»aiqutninq
rwkeu

31-12-2021

1»-3-2021

31-12-2021

15-3-2C21

Vta Ratvtca 11 Vomndaal

2021-200246
Soer^rrer ScnaccMrs v.O.P. (11379),

k|mwr«nOtfWnMt 102 )9ntmcr

Gr«houscMarTak«9i 111413), VOfrandèal

Kartstraar S7 Rantdul

2021-200247

31-l^2021
Rfgilwr» cenlTtae 2o;) - GMhouse Marrake^

2021-2069S3
2021-207394
2017-20240;

16-9-2021
*nc KairmotstaMn Biadiau, utDmdny loodt

•'■Ijl irnrni>~ ~nij
VfpgiyrwioBarwaao
-Wï>« MWXW'
unoetirod Mwioaler
'rtrdunfwidMw*«g

vwqiamrpwlwwia tnOQ

voorowrieo of overteo

vegumogverSerwriQ Waeo

Baaoïou AK-KevnQar <9621 >. iriMitmaH

L>i0Wj*hi Giwianat 26va»TTnoaë 11-9-2021

KjcKen TrarsDort VoermMi B.V. (7290),
voarandi^

ündelaufkr Gewende 6 Voerenda»

noL#n«n Porr 9.V. r5109t, VoercrxM

Jan Rwjfcensweiq 7? lOmmer»

M6eu
nrnno nheL

2021-201096

30^2021
1-5-201-'
9-1-202:

Mlteu

2021-206005
voorcvedeg
of werleo
voeren

VergjrwnqywSentnq Wttto

30-9-2021
KKkan Tranvort VownfM 9.V., revicw

ryTten Trar^vert Veerandail 9.V. (7290).
voerenoaal

unMaufer Gewande 6 voerendaM

erlepi

2019-203916
Vooroverleg of overteq
voeen

VergunrarpverSening mém

vocrowfieg cV ewiteo
•wen

VggjWiprwSerenc MÉM

vonrrverteo <V nwrteg

Vwgiewingvwlenno WatB

29-1-2021

Ornsuuratal One ^efwn: vooweitg leoMseran cednyaactMMen ftanKlHerstraat 3-3a te imdaal

KMen Transport VoerentM B.V.,

of rewve «crgunng

29-7-2021
14-S-2019

ericken
Transport VnnrnraÉ 9.V. (7280),
vowwioae

2021-201094

20-1-2021
RarKevctt ÊKmasH 6.V. (74S6), vovenoaat

vaieentvwweg 95 vaerencM
29-3-2021

2021-2037W
ee Ptfcet vaagoeo 9.v,. votrawerteo <.v.rrt. oOnrwn tiwreef imimiÉng 114 te vommdeel

Bijlage 2 uurbesteding 2021

gemeente Voerendaal

programmadeel
Werkprog
2021

product Hooldproducl
nummer werkprogramma
Vergunningen
nr.
1 1
1 2
1 3
1.4
1 5

16
17
1
1
1
1

8
9
10
11

2 1
22
23
24
2,5
26
27

3,0
1.0

Vooroverleg ol overleg voeten
Milieu vergunningaanvraag behandelen
Bouw vergunningaanvraag behandelen
'Vuurwerkvergunning (ontbrandingsloestemming)
zienswijze, beroep en bezwaar behandelen
Afhandelen melding Aciiviteitenbesluit
overige meldingen behandelen
Vuurwerkbesluit (melding)
Toetsing uitvoeren
ontheffingen
advies verstrekken
Toezicht & Handhaving
Toezrcht milieu , veiligheid bij overige inrichtingen
Toezicht bouw en RO inrichtingen
Toezicht overige
afhandeling Klachten
afhandeling Incidenten
Bestuursrechtelijke handhaving
advies verstrekken

realisatie
2021

200

100,0

120,0

50,0

4,0
71.3

123,0

50

26,5

I

Specialismen
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5

36

4 1

Totaal

advies
advies
advies
advies
advies
advies

en toezicht Bodem
Geluid. Geur en Lucht
Energie
Externe Veiligheid
Asbest
Verstrekken overig

afdeling overstijgend
post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner)
overstijgende projecten, beleidsintensivering

200
200
21
153

142,7
197,6
22,0
57,8
150,0

0

974

9183

