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Kennisnemen van 
het op 25 januari 2022 door het college vastgestelde VTH-uitvoeringsprogramma 2022 en VTH-
evaluatieverslag 2021. 
 
Inleiding 
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de verplichting opgenomen dat 
gemeenten hun VTH-organisatie professioneel inrichten en een goede kwaliteit van de uitvoering van 
hun VTH-taken waarborgen. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit.  
Jaarlijks ziet de provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) toe op een tijdige en goede 
naleving van de wettelijke VTH-procescriteria en beoordeelt de provincie het VTH-werkprogramma 
en evaluatieverslag.  
 
Informatie 
Dit uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag is gebaseerd op de door u vastgestelde documenten  
“Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019 - 2022” en “Toezicht- en handhavingsbeleid 
gemeente Goirle 2019 - 2022”. Dit uitvoeringsprogramma bevat acties die in hoofdzaak betrekking 
hebben op het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Een goed 
kwaliteitsniveau van onze dienstverlening, rechtszekerheid voor inwoners en ondernemers, 
handhavend optreden tegen overtredingen, het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de 
burgers en risico gestuurd toezicht dragen daaraan bij.  
 
Omgevingswet 
Het komend jaar staan de acties veelal in het teken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
op 1 juli 2022, wat grote impact heeft op het VTH-werkterrein.  
Om de optimale dienstverlening richting de inwoners en ondernemers voort te kunnen zetten moet 
27 minimale eisen van de VNG worden gerealiseerd. Denk aan het kunnen ontvangen van 
vergunningaanvragen en meldingen, beoordelen van vergunningaanvragen, aanpassen van 
vergunningverlening op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, inrichten van toezicht en 
handhaving, kunnen werken met een tijdelijk omgevingsplan en regelen van de juridische 
grondslagen in regels en verordeningen. De realisatie hiervan vraagt een enorme inzet van de 
medewerkers. Het leveren van goede kwaliteit en het halen van wettelijke termijnen bij het 
uitvoeren van de reguliere VTH-taken is daarbij een belangrijk aandachtspunt.  
Over de onderwerpen waarbij uw raad keuzes moet maken zoals delegatie, bindend advies en 
participatie wordt u binnenkort separaat geïnformeerd. 
 



 
 
Bladnummer Datum 

2 19 januari 2022 
 

 

 
Milieu  
De bevindingen met betrekking tot de eigen inrichting, de milieustraat, zijn in het kader van het 
milieujaarverslag opgenomen in dit rapport. Evenals de bevindingen over de VTH-taken die zijn 
uitbesteed aan de OMWB. Het werkprogramma 2022 van de OMWB voor de gemeente Goirle is als 
bijlage bij het document gevoegd.  
 
Woonoverlast  
In het kader van de behandeling van de nieuwe APV in het voorjaar van 2021 is aan uw raad 
toegezegd dat gevallen van woonoverlast zullen worden vermeld in dit rapport. In 2021 is geen 
enkele keer ingegrepen op basis van het artikel over woonoverlast in de APV. Er zijn dus in 2021 geen 
gevallen geweest van ”ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden”.  
 
Vervolg  
Het document wordt na vaststelling ter kennisname aan de provincie gestuurd. Vervolgens zullen de 
teams Leefomgeving en Economie en Toezicht en Veiligheid volgens dit uitvoeringsprogramma 2022 
gaan werken. 
 
Communicatie 
Het document wordt verstuurd aan de samenwerkende organisaties Hilvarenbeek, Oisterwijk en de 
OMWB. Op de gemeentepagina van het Goirles Belang publiceren wij informatie over de vaststelling 
van het VTH-uitvoeringsprogramma 2022 en het VTH-evaluatieverslag 2021. Het document ligt ook 
ter inzage in het gemeentehuis.  
 
Bijlagen 
1. VTH-uitvoeringsprogramma 2022 en VTH-evaluatieverslag 2021 
2. Werkprogramma OMWB 2022 
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1.  Algemeen 

1.1 Inleiding 

In het omgevingsrecht zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor gemeenten de 
belangrijkste instrumenten om de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving te 
borgen. Voor de periode 2019-2022 zijn door het college en de raad van de gemeente Goirle de 
beleidsplannen “Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019-2022” en “Toezicht- en 
handhavingsbeleid gemeente Goirle 2019-2022” vastgesteld met daarin prioriteiten en doelen op het 
gebied van VTH.  
 
Voor u ligt het document “VTH-uitvoeringsprogramma 2022 en VTH-evaluatieverslag 2021”. Hierin 
leest u hoe de gemeente Goirle in 2022 uitvoering geeft aan de taken op het gebied van  
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook wordt geëvalueerd wat is bereikt.  
 
In maart 2021 is bij de gemeente Goirle het Domein Fysiek gevormd. Hieronder valt het team 
Leefomgeving en Economie dat zich richt op de taken op het gebied van omgevingsvergunningen, 
recreatie, evenementen, economie, ondernemen, markten, standplaatsen, bijzondere wetgeving, 
bestemmingsplannen, grondzaken en omgevingsrecht. Het team Toezicht en Veiligheid richt zich op 
veiligheid, ondermijning en toezicht op bouwen, milieu en ruimtelijke ordening. Beide teams werken 
nauw samen. 
Voor het uitvoeren van de milieutaken doet de gemeente Goirle een beroep op de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant (OMWB). Alle activiteiten die de OMWB voor ons uitvoert in 2022 zijn 
opgenomen in het OMWB werkprogramma 2022 voor de gemeente Goirle dat als bijlage 7.6 
onderdeel uitmaakt van dit document.  

1.2 Doel van het uitvoeringsprogramma en het evaluatieverslag 

De beleidsplannen VTH vormen de basis voor dit jaarlijkse uitvoeringsprogramma en 
evaluatieverslag. In dit rapport wordt geëvalueerd wat in 2021 is bereikt op het gebied van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), zoals bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, 
brandveiligheid, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten zoals de 
Alcoholwet. Monitoring vindt plaats door jaarlijks met betrokken medewerkers na te gaan wat we 
wel of niet hebben bereikt of wat we extra hebben gedaan als de situatie daarom vroeg. Gezamenlijk 
wordt bekeken hoe we ervoor staan op het gebied van zorg voor een veilige leefomgeving, slim 
omgaan met ruimtegebruik en verstandig omgaan met natuurlijke bronnen. Ook zijn de acties en 
prioriteiten voor 2022 opgenomen. In dit rapport leest u hoe de uitvoering qua financiën, 
personeelsformatie, vastgestelde werkwijzen en kwaliteit wordt geborgd. 
 
Daarmee proberen we de VTH-organisatie professioneel in te richten en een goede kwaliteit van de 
uitvoering van de VTH-taken te waarborgen. Daaronder verstaat de wetgever met name dat de VTH-
taken op een strategische en programmatische manier worden uitgevoerd met aandacht voor 
onderlinge afstemming van de werkzaamheden. Dat levert een stevige bijdrage aan het realiseren 
van een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 
 
Tevens geeft dit document ook uitvoering aan artikel 21.1 uit de Wet milieubeheer (Wm) waarin is 
vastgelegd dat het college jaarlijks verslag doet van het aantal termijnoverschrijdingen van afgegeven 
milieubeschikkingen en informatie verstrekt over de milieustraat, onze eigen inrichting.  
 
Het uitvoeringsprogramma loopt tot 1 februari 2023. Eind 2022 lopen de geldende beleidsplannen af 
en wordt nieuw, omgevingswetproof VTH-beleid gemaakt.  
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1.3 Oordeel IBT  

De provincie Noord-Brabant ziet met Interbestuurlijk Toezicht (IBT) toe op het uitvoeren van de 
taken door gemeenten. Daarom wordt dit rapport, nadat het is vastgesteld door het college en 
bekendgemaakt aan de gemeenteraad, toegezonden aan de provincie Noord-Brabant.  
Het toezicht door de provincie is belangrijk voor een goede sturing op de VTH-beleidscyclus en voor 
de instandhouding van een professionele VTH-structuur. De ambitie van de provincie is om samen 
met gemeenten en waterschappen ervoor te zorgen dat alle VTH-documenten 100% actueel zijn, op 
tijd zijn en voldoen aan de procescriteria VTH. De provincie heeft in 2021 geoordeeld dat de wettelijk 
verplichte VTH-documenten van Goirle voldoen aan de eisen en dat ze tijdig zijn vastgesteld.  
De medewerkers van het team Leefomgeving en Economie en het team Toezicht en Veiligheid zijn 
doorlopend bezig geweest met een verdere kwaliteitsverbetering gebaseerd op de zogenaamde “Big 
8”. Dit is een dubbele plan-do-check-act cyclus waarbij beleid en uitvoering met elkaar verbonden 
worden (zie figuur hieronder). Door het volgen van de Big 8 worden werkzaamheden doelmatig en 
planmatig uitgevoerd. Daarnaast zorgt het evaluatieonderdeel van deze cyclus ervoor dat het beleid 
steeds blijft aansluiten op de uitvoeringspraktijk. Deze aanpak is op grond van hoofdstuk 5 van de 
Wabo voor handhaving verplicht. 
 

 
Figuur 1. Tijdigheid VTH-documenten 2021 

 
Aanbevelingen provincie 
Het IBT heeft aan ons bij het oordeel over 2021 één verbeterpunt meegegeven dat wordt verwerkt in 
het nieuwe, in 2022 op te stellen beleidsplan. Aanbevolen wordt het onderwerp van de 
bereikbaarheid bij het melden van acute klachten en de beschikbaarheid voor het behandelen van 
incidenten buiten de gebruikelijke kantooruren in het beleidsplan op te nemen en dit verder uit te 
werken in een werkproces, zowel voor de eigen organisatie als voor de OMWB.  
In hoofdstuk 4.1 wordt dieper ingegaan op het afhandelen van klachten door de toezichthouders.  
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1.4 Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

De Omgevingswet behelst een grootschalige transitie van het omgevingsrecht. De beoogde 
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Door regelgeving op het gebied van 
omgevingsrecht te bundelen en te vereenvoudigen, ontstaat meer samenhang in het beleid. De 
wijzigingen in wet- en regelgeving vereisen een nieuwe manier van werken. Namelijk integraal, 
participatief, meer digitaal en gebruikmakend van lokaal maatwerk. Omdat de Omgevingswet voor 
het cluster VTH grote gevolgen heeft stond en staat 2021 en 2022 in het teken van de voorbereiding 
op de komst van de Omgevingswet. 
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een landelijke planning gemaakt in de vorm 
van een roadmap waarbij is aangegeven welke onderwerpen minimaal klaar moeten zijn voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarna hebben gemeenten tot 2030 de tijd om de overige 
onderwerpen in te voeren en op de juiste manier vorm te geven. De gemeente Goirle heeft de 
ambities, strategie en aanpak voor de invoering van de Omgevingswet bepaald en de financiële 
consequenties in beeld gebracht. In GHO-verband zijn diverse werkgroepen gevormd om de 
onderwerpen voor te bereiden en te implementeren. In breder regionaal verband wordt kennis en 
kunde gedeeld. Hieronder worden de belangrijkste projecten genoemd.  
 
Omgevingsvisie 
De raad heeft eind 2021 de omgevingsvisie voor de gemeente Goirle vastgesteld. Ketenpartners, 
inwoners, ondernemers en externe partijen waren betrokken bij de totstandkoming van de 
omgevingsvisie. Dat is belangrijk omdat de omgevingsvisie de basis is voor programma’s waarin 
beleid wordt vastgelegd op het gebied van groen, mobiliteit en duurzaamheid. De omgevingsvisie 
vormt de basis voor het omgevingsplan waarin alle fysieke en ruimtelijke aspecten samenkomen. 
 
 

 
Figuur 2. De bij de omgevingsvisie horende visiekaart 
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Omgevingsplan 
Het vormen van een definitief omgevingsplan met daarin alle verordeningen, bestemmingsplannen 
en onderliggend beleid is een traject waaraan de komende jaren verder wordt gewerkt. Per 1 juli 
2022 beschikken we over een tijdelijk omgevingsplan van rechtswege. In het tijdelijk omgevingsplan 
zijn ruimtelijke plannen, regels uit verordeningen en regels uit de bruidsschat opgenomen - een 
aantal regels die van het rijk naar de gemeenten verhuizen en die onder andere betrekking hebben 
op bouwen, cultureel erfgoed, energie, externe veiligheid, geluid, bodem, geur. De OMWB adviseert 
de gemeente op het gebied van de milieuregels in het omgevingsplan. Het begrip inrichting verdwijnt 
en wordt vervangen door milieubelastende activiteiten. De intentie is om in 2025 het definitieve 
omgevingsplan voor de gemeente Goirle vast te stellen.   
 
Vergunningverlening  
De werkprocessen voor omgevingsvergunningen en meldingen zijn gedigitaliseerd en draaien in het 
digitale VTH-informatiesysteem dat wordt aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 
De gemeente Goirle zorgt ervoor dat inwoners een vergunningcheck kunnen doen onder de 
Omgevingswet en dat daarmee het dienstverleningsniveau op peil blijft. We denken na over welke 
topactiviteiten zoals eenvoudige verbouwingen in en om het huis, zoals dakkapel, uitbouw en kappen 
vergunningvrij kunnen worden gemaakt. 
 
Participatie bij initiatieven 
In 2021 is door initiatiefnemers geoefend met het omgevingsgesprek bij vergunningaanvragen en bij 
initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Als de gemeente zelf initiatieven ontwikkelt zal 
participatie een belangrijk onderdeel uitmaken van het ontwikkeltraject. Het gaat dan om het 
verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor het ontplooien van activiteiten. In participatiebeleid 
wordt vastgelegd hoe participatie wordt vormgegeven, welke eisen we daarbij stellen en wanneer 
we willen dat het wordt toegepast. Voorbeelden zijn nieuwbouwprojecten of herinrichting van 
bestaande projecten. 
 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging 
in de bouw geïntroduceerd. Het doel van de Wkb is onder andere een verbeterde borging van de 
(bouw)kwaliteit en het versterken van de positie van de consument. Door de Wkb is de aannemer 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bouwkwaliteit. Ook moet hij de bewijslasten leveren dat 
het bouwwerk voldoet aan de vereiste bouwkwaliteit. Dat laatste gebeurt met een 
opleveringsdossier voor de opdrachtgevers. De rol van de gemeente als bevoegd gezag verandert 
door het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw. Het proces voor vergunningverlening voor 
bouwwerken wordt in tweeën opgeknipt: de ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en -
veiligheid) loopt via de gemeente en de bouwtechnische component, afhankelijk van de categorie 
van het bouwwerk, via een specifieke bouwtechnische vergunning of Wkb-melding. Hiertoe wordt de 
papieren (technische) toets op het bouwplan vooraf vervangen door toetsing in de praktijk op het 
bouwwerk zoals gebouwd. De initiatiefnemer wordt verplicht een private en onafhankelijke 
kwaliteitsborger in te schakelen die tijdens de bouw op conformiteit met de bouwtechnische 
voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving toetst en verklaart dat de getoetste 
onderdelen aan de voorschriften voldoen.  
 
In de eerste fase, gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gaat de wet Wkb in voor 
bouwwerken die vallen onder Gevolgklasse 1: 

• Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, kantoor aan huis); 

• Woonboten; 

• Vakantiewoningen; 

• Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor/kantine; 
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• Aanbouwen aan overige gebruiksfuncties van maximaal 2 bouwlagen voor opslag en dergelijke; 

• Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen), maximaal 20 meter 
overspanning; 

• Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, etc.); 

• Verbouwingen van hiervoor genoemde bouwwerken vallen (voor zover niet vergunningvrij) ook 
onder gevolgklasse 1. 

 
Vooralsnog vallen de volgende gevallen niet onder kwaliteitsborging: 

• Monumenten; 

• Bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is; 

• Bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik nodig is; 

• Bouwwerken waarbij er sprake is van een gelijkwaardige oplossing voor brand- of constructieve 
veiligheid, inclusief de toepassing van NEN 6060 en 6079. 

 
Onderzocht is welke invloed de verschuiving van toets vooraf, naar controle achteraf heeft op de 
capaciteit. Omdat in Goirle de bouwtechnische toets vooraf niet of nauwelijks door de eigen 
vergunningverleners wordt gedaan (hiervoor wordt een adviesbureau ingehuurd) verwachten we dat 
de komende jaren nog weinig verandering te verwachten is in de benodigde capaciteit voor 
vergunningverleners. 
 
Toezicht en handhaving  
De Omgevingswet heeft op uiteenlopende wijzen consequenties voor toezicht en handhaving. Zo is 
er vaker sprake van algemene regels en zorgplichten. Zorgplichten kunnen zowel bestuursrechtelijk 
als strafrechtelijk worden gehandhaafd. Een overtreding van een gedoogplicht is onder de 
Omgevingswet strafbaar te stellen. De mogelijkheden voor de bestuurlijke boete zijn uitgebreid. 
Prioriteringsbeleid mag een formele reden zijn om niet te handhaven en tenslotte kunnen 
bevoegdheden worden overgedragen aan een ander bestuursorgaan.  
De OMWB zal door de stelselherziening en de koers naar meer samenhang en integraler werken haar 
rol moeten bijstellen. Daarover worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Zij zal zich nog meer 
moeten richten op een brede advisering op het gebied van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 
In 2021 is binnen het collectieve takenprogramma samen met de gemeenten al in projecten gewerkt 
aan deze opgave.  
 
Grondzaken 
Onder de Omgevingswet vinden wijzigingen plaats aan het instrumentarium voor grondbeleid. 
Gemeenten moeten het grondbeleid en kostenverhaalsbeleid omgevingswetproof maken. 
Planschade en nadeelcompensatie maken daarvan onderdeel uit. De projectleiders en juristen 
grondzaken volgen opleidingen om goed voorbereid te zijn op de veranderingen. 
 
Bodem 
Onze nota bodembeheer loopt in 2022 af. Samen met regiogemeenten gaan we de nota 
bodembeheer herzien. We gaan dat zo doen dat het aansluit bij de nieuwe Omgevingswet. Daarom 
wordt de nota voor 1 juli 2022 vastgesteld door de raad. 
 
Verordeningen 
Voor 1 juli 2022 worden diverse verordeningen opgesteld of geactualiseerd, zoals de verordening 
nadeelcompensatie, de verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit, de APV, 
legesverordening, participatieverordening.  
Voor de verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) heeft de VNG een model gemaakt 
ter vervanging van de huidige modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht.  
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Monumentenzorg 
We verstrekken ieder jaar toezichtinformatie aan de provincie over de uitvoering van de 
Monumentenwet 1998. Het toezicht op monumentenzorg door de provincie richt zich op de wijze 
waarop gemeenten hun taken op het gebied van het beschermen en onderhouden van archeologie, 
cultuurhistorie en monumentenzorg uitvoeren. Het rijk voert dit toezicht uit voor rijksmonumenten. 
Met de nieuwe verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit wordt een 
onafhankelijke en deskundige commissie ruimtelijke kwaliteit benoemd. Die rol wordt voor Goirle 
vervuld door commissieleden die werkzaam zijn bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (OdZoB). 
De rol van de commissie vloeit voort uit de keuzes die zijn gemaakt in de Omgevingsvisie. Op het 
gebied van ruimtelijke kwaliteit komt het zwaartepunt veel meer te liggen bij het stedenbouwkundig 
plan of beeldkwaliteitsplan en wordt door vergunningverleners eerder met sneltoetscriteria gewerkt. 
 
Kortom: in aanloop naar de komst van de Omgevingswet staat in 2022 nog veel te gebeuren op VTH-
gebied zoals het inrichten van de werkprocessen, vernieuwen van de legesverordening, het optuigen 
van de informatievoorziening, het maken van afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen 
en het in kaart brengen van de juridische en inhoudelijke aspecten. Concrete acties zijn het 
aanpassen van beleid, processen en werkwijzen, borgen hoe om te gaan met handhavingsverzoeken, 
invullen van basisinformatie BAG/WOZ, het archiveren van dossiers, het opstellen van een 
communicatiestrategie en het opleiden van medewerkers.   
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2. Doelstellingen en uitvoeringsprogramma 
In de beleidsplannen VTH 2019-2022 zijn ambities en doelen geformuleerd die in vier jaar bereikt 
moeten worden. Goirle wil duurzaam en dienstbaar zijn. Het algemene doel is om de kwaliteit van de 
leefomgeving te beschermen en daar waar mogelijk te verbeteren.   
Operationele doelen zijn vooral gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het gaat om zaken 
die nodig zijn om vergunningen te verlenen, om toezicht te houden of om te handhaven. Het betreft 
hier ook beleid, waardoor we inwoners, ondernemers, belanghebbenden en ketenpartners 
duidelijkheid bieden in wat kan en mag. Zo kunnen we de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in 
de samenleving borgen en ook kansen creëren om initiatieven te ontwikkelen. De bestuurlijke doelen 
komen voort uit het Bestuursakkoord. 

2.1 Beleidsdoelstellingen VTH 2019-2022  

De doelen die wij onszelf in 2019 - voor de komende jaren - stelden zijn:  
 
1. Duurzame uitkomst 

We focussen ons bij dit doel op de kwaliteit van onze producten en processen. Een goede 
kwaliteit draagt bij aan het vertrouwen in onze organisatie. We gaan daarom onder andere een 
auditsysteem opzetten en ook de doorlooptijd van aanvragen versnellen. 

2. Duurzame omgeving  
Wil een omgeving “duurzaam” blijven, dan is het van belang om ons aan de regels te houden. Zo 
zorgen wij voor een veilige leefomgeving. Onze uitdaging daarbij is om te zien dat niet alle 
monniken gelijk zijn, waardoor we maatwerk leveren en soms afwijken van beleid. De uitdaging 
voor buiten is om te begrijpen dat de ene buurman iets wel voor elkaar krijgt en de ander niet. 
We gaan daarom onder andere duidelijk aangeven wat wel mag en sturen aan de voorkant op 
naleving. 

3. Dienstbare service  
Volgens de missie en het Bestuursakkoord zijn niet alleen de regels belangrijk, ook de manier van 
communiceren is van belang. We gaan daarom actief communiceren, een communicatiestrategie 
opstellen en volgens deze strategie werken. We moeten meer de samenwerking en verbinding 
met de buitenwereld zoeken. We moeten wendbaarder en flexibeler worden. Ons meer integraal 
rondom opgaven organiseren, in plaats van rondom functies. We communiceren in heldere taal, 
we informeren met het oog op preventie. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen 
en daarbij leveren we maatwerk. 

4. Dienstbare uitkomst  
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een gedragen uitkomst. We gaan daarom actief 
pre-mediation toepassen en een handleiding ontwikkelen voor het voeren van een 
omgevingsgesprek. 

 
Verbonden partijen zijn de OMWB, de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek, de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant, de OdZoB voor de monumentenzorg en de waterschappen (De Dommel 
en Brabantse Delta). Het beleid met daarin de handhavingsstrategie is afgestemd met en 
toegezonden aan organen belast met de strafrechtelijke handhaving zoals de politie.  
  
In bijlagen 6.2 en 6.3 zijn de doelen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
tot en met 2022 beschreven. Ieder jaar wordt in het uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag 
beschreven welke stappen zijn gezet om de beleidsdoelstellingen te realiseren en welke stappen nog 
moeten worden gezet. 
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2.2 Gerealiseerde beleidsdoelstellingen 2021  

In 2021 zijn de volgende stappen gezet om de beleidsdoelstellingen te realiseren:  
 
1. Het Programma Groen dat eind 2021 is vastgesteld door de raad is een uitwerking van de 

omgevingsvisie. Die omgevingsvisie is uitgebreid besproken met inwoners, ondernemers en 
ketenpartners. Aan de startnotitie voor het Programma Groen hebben diverse partijen 
bijgedragen. In het Programma Groen zijn algemene ambities opgenomen. In de 
uitvoeringsagenda worden maatregelen uitgewerkt. De groenstructuren vormen de basis voor 
toetsing. Daarmee voldoen we aan de doelstelling dat we het belangrijk vinden dat inwoners 
meedenken aan een duurzame en veilige leefomgeving. We willen komen tot een gedragen 
uitkomst. 

2. Een VTH-auditsysteem is ingericht om te bewerkstelligen dat de gemeente haar 
overeengekomen werkwijzen, werkinstructies en standaard processen periodiek aan 
zelfonderzoek onderwerpt. Aan de hand van vier auditformulieren, namelijk voor Wabo 
vergunningverlening en toezicht, Wabo juridische handhaving, APV en bijzondere wetten 
juridische handhaving moeten jaarlijks audits worden uitgevoerd. Door de drukte rondom de 
komst van de Omgevingswet is het auditsysteem nog niet toegepast. 

3. Standaard sjablonen, ofwel modelbrieven, zijn ontwikkeld voor alle stappen in het 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingsproces in helder taalgebruik. Daarmee voldoen 
we aan de doelstelling dat we op een goede manier willen communiceren met inwoners dat we 
de werkomgeving verder willen digitaliseren. De inwoners moeten kunnen vertrouwen op een 
goede kwaliteit van de organisatie. 

4. Tweewekelijks vindt een juristenoverleg plaats waarbij diverse topics op de agenda staan zoals 
de belangrijke lopende zaken, regelgeving en jurisprudentie. Vergunningverleners en 
toezichthouders brengen casussen in die in het overleg worden besproken. Ook vindt een keer in 
de zes weken een overleg met juristen uit andere domeinen plaats om de brede verbinding met 
de andere onderdelen in de organisatie te behouden. 

5. Een dashboard is ontwikkeld dat wordt gevuld door de juristen met de handhavingszaken 
waarmee de juristen zich bezighouden. Zo wordt overzichtelijk in kaart gebracht wat speelt op 
juridisch vlak, zoals bezwaarschriften, handhavingsverzoeken, Wob-verzoeken (Wet 
openbaarheid van bestuur), beroepschriften en de daarbij behorende termijnen.  

6. Het nieuwe VTH-datasysteem Centric Leefomgeving is in de lucht gegaan. Gegevens op het 
gebied van Wabo-taken in huis (omgevingsvergunningen bouw/ruimtelijke ordening, meldingen 
brandveilig gebruik/sloop, kap- en uitwegvergunningen, toezicht) zijn opgenomen in het 
datasysteem. Een functioneel beheerder is aangesteld om hierbij te ondersteunen. De middelen 
die nodig zijn om de digitalisering verder te ontwikkelen zijn geborgd. Vergunningen die worden 
verleend op het gebied van bijzondere wetten worden in het vervolg ook in het datasysteem 
opgenomen. Het datasysteem wordt gekoppeld aan de archiefwaardige database InProces 
waardoor stukken in het kader van de Wob kunnen worden opgevraagd. Op 1 mei 2022 treedt 
de Wet open overheid (Woo) in werking. De wet geeft regels over het actief openbaar en 
toegankelijk maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze beter vindbaar, 
uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet vervangt de Wob. Het 
grote verschil betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.  

7. Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht geworden. Deze wet verplicht 
de gemeente om alle officiële publicaties online te zetten via de website 
officiëlebekendmakingen.nl . Daarover is duidelijk gecommuniceerd met inwoners. Als inwoners 
zich daarvoor hebben aangemeld krijgen zij een mailbericht als ontwikkelingen plaatsvinden in 
hun buurt. In het Goirles Belang worden de bekendmakingen van omgevingsvergunningen en 
besluiten van de gemeente nog steeds aangekondigd voor inwoners die minder digitaal vaardig 
zijn. 
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8. De mandateringsregeling is op een aantal punten aangepast waarmee we de interne procedure 
vereenvoudigen.  

9. De VTH-medewerkers hebben diverse opleidingen gevolgd om zich voor te bereiden op de komst 
van de Omgevingswet. De opleidingen hebben betrekking op de Wkb, toepasbare regels, ICT en 
grondzaken. 

10. De APV is vernieuwd. Met de nieuwe APV is aangesloten op de landelijke model-APV van de VNG 
naar aanleiding van diverse actuele lokale en landelijke ontwikkelingen. 

11. Het standplaatsenbeleid is geactualiseerd. 
12. Een factsheet paracommercie is opgesteld om helderheid te creëren over de verschillen in 

schenktijden voor alcohol tussen horeca-inrichtingen en paracommerciële instellingen. 
13. Beleidsregels gebaseerd op de APV zijn opgesteld ter voorkoming van bijtincidenten door 

hinderlijke en gevaarlijke honden. 
14. Het nieuwe Bibob- en Damoclesbeleid is onder de aandacht van medewerkers gebracht. 

Medewerkers zijn opgeleid wanneer en hoe dit beleid toe te passen.  
15. Het toepassen van pre-mediation, ook wel de informele aanpak genoemd, is verder uitgewerkt 

en opgenomen in onze standaard werkprocessen. Bij elk handhavingsverzoek of elke 
bezwaarzaak bekijken we of partijen met elkaar of met de gemeente in gesprek willen. De 
gemeente kan meedenken en kaders meegeven om tot een oplossing te komen. Er zijn 
stappenplannen ontwikkeld die vergunningenverleners, toezichthouders en juristen kunnen 
gebruiken bij de informele aanpak. 

2.3 Uitvoeringsprogramma beleidsdoelstellingen 2022  

In 2022 worden de volgende stappen gezet om de beleidsdoelstellingen verder uit te voeren:  
1. We passen de APV technisch aan aan de Omgevingswet en de Alcoholwet.  
2. We actualiseren het evenementenbeleid. 
3. We laten de marktverordening vaststellen door de raad. 
4. We actualiseren het reclamebeleid. 
5. We actualiseren de erfgoedverordening. 
6. We werken nauw samen in het kader van de voorbereiding op de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. Met Hilvarenbeek zetten we een gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit op en beleggen we taken op het gebied van monumentenzorg bij de OdZoB. 
We oefenen in regionaal verband met de omgevingstafels. Met Oisterwijk vormen we 
werkgroepen om de onderwerpen Wkb, bruidsschat milieu en bouwen, toepasbare regels en de 
VTH-werkprocessen verder uit te werken en toe te passen. We nemen die werkprocessen op in 
het nieuwe meerjarige VTH-beleid. 

7. Goirle beschikt niet over een huisvestingsverordening. Op 1 januari 2022 is de Huisvestingswet 
gewijzigd waarmee opkoopbescherming wordt mogelijk gemaakt voor sommige categorieën 
woningen. In 2022 wordt beleid geformuleerd om opkoopbescherming mogelijk te maken. 

8. We verbeteren het digitaal werken met nieuwe VTH-software Centric Leefomgeving (CLO) en 
plansoftware Tercera. We willen hiermee bereiken dat we meer inzicht krijgen in de aantallen 
dossiers, soorten en doorlooptijden. We kunnen daardoor beter analyseren, prioriteren, 
bijsturen en rapporteren over de behaalde resultaten.  

9. We zorgen ervoor dat we inwoners en ondernemers zo goed, duidelijk en snel mogelijk helpen. 
We zijn dienstbaar, bereikbaar en benaderbaar. We denken met burgers mee.  

10. We vernieuwen de mandaatregeling om samenwerking met de OMWB voort te kunnen zetten. 
11. We implementeren het auditsysteem waarmee we onze eigen werkwijzen, werkinstructies en 

standaard processen periodiek aan zelfonderzoek onderwerpen. 
12. We verbeteren de prioritering en monitoring van de lopende handhavingszaken. Daarvoor gaan 

we nog kritischer te werk bij het bepalen van de meest urgente gevallen. Die worden als eerste 
opgepakt. Daarnaast vindt een betere termijnbewaking plaats. De nieuwe VTH-software CLO 
gaat ons daarbij helpen. 
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13. Na inwerkingtreding van de Wkb wordt een categorie Bouwbesluitvrije bouwwerken ingevoerd. 
Deze bouwwerken zijn dan niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel bouwen (technische 
aspecten). Vergunningvrij betekend overigens niet regelvrij, de bouwwerken moeten nog steeds 
voldoen aan het Bouwbesluit. Als ze daar niet aan voldoen zal achteraf handhavend worden 
opgetreden. Voor het ruimtelijk aspect (bestemmingsplan) blijft wel een vergunning nodig. 
Gezien de huidige drukte bij vergunningverlening en het tekort aan capaciteit, gaan we na 
vaststelling van dit uitvoeringsprogramma door het college al volgens dit nieuwe wetsartikel 
toetsen. Dit houdt in dat de technische toets voor de onderstaande bouwwerken vervalt: 

 

• Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van 
bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, mits niet hoger dan 5 meter; 

• Een dakkapel; 

• Een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak; 

• Een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking; 

• Een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel; 

• Een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw; 

• tuinmeubilair; 

• Een sport- of speeltoestel voor uitsluitend particulier gebruik, mits uitsluitend 
functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens; 

• Een erf- of perceelafscheiding; 

• Een vlaggenmast. 
 
Bovenstaande geldt niet voor: 

• Monumenten; 

• Bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is; 

• Bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik 
nodig is; 

• Bouwwerken waarbij er sprake is van een gelijkwaardige oplossing voor brand- of 
constructieve veiligheid, inclusief de toepassing van NEN 6060 en 6079. 

 
Conclusie planning ten opzichte van capaciteit 
Voor beleid gerelateerde zaken op VTH-terrein is 0,5 fte beschikbaar. In de praktijk komt de inzet 
neer op 1 fte. Dit ging ten koste van de juridische capaciteit waar men 0,5 fte tekortkwam. Voor die 
juridische inzet is een extra jurist aangenomen voor de aandachtsgebieden APV, bijzondere wetten 
en ondermijning. Op die manier kunnen alle beleidsdoelen van 2021 worden gerealiseerd en kan in 
2022 nieuw meerjarig en omgevingswetproof VTH-beleid worden geformuleerd. 
 
Het Bor vereist dat de gebruikte middelen inzichtelijk worden gemaakt. De cijfermatige 
onderbouwingen met betrekking tot de capaciteit en de middelen zijn opgenomen in bijlagen 6.4 en 
6.5.  
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3.  Evaluatie vergunningverlening 
Omgevingsvergunningen zijn met name verleend op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening, 
aanleg en monumenten. Meldingen hebben met name betrekking op sloop, brandveilig gebruik en 
bodemenergiesystemen. Daarnaast zijn aanvragen gedaan die voortvloeien uit de APV zoals 
aanvragen om een vergunning kap, evenementen, uitweg, standplaats, exploitatie en reclame. Ook 
zijn overige bijzondere wetten en verordeningen van toepassing, zoals de Alcoholwet, Wet 
Kinderopvang, wegsleepverordening, leegstandwet, winkeltijdenverordening, wet op de kansspelen 
en de marktverordening. 
 
De welstandsnota is per 2021 afgeschaft. In Goirle was tot en met 2020 een gecombineerde 
welstands- en monumentencommissie actief. De gedachte achter de afschaffing is dat inwoners zelf 
verantwoordelijkheid kunnen nemen en het levert een jaarlijkse besparing op. Bij grotere projecten 
wordt via een stedenbouwkundig plan of beeldkwaliteitsplan een goede ruimtelijke invulling 
gegeven. Als het project eenmaal gerealiseerd is wordt het gebied weer welstandsvrij. Bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet moet een commissie ruimtelijke kwaliteit zijn benoemd. In 
2021 zal in relatie tot de omgevingsvisie de rol van de commissie ruimtelijke kwaliteit worden 
uitgewerkt. De rol van de commissie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in de 
omgevingsvisie. Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit zal het zwaartepunt veel meer komen te 
liggen bij het stedenbouwkundig plan of beeldkwaliteitsplan en zal door vergunningverleners eerder 
met sneltoetscriteria worden gewerkt. 
 

 
Nieuwbouw Havep: duurzame houtbouw 
 
In de eerste helft van 2021 zijn binnen het domein Fysiek omgevingsvergunningen aangevraagd en 
behandeld op basis van de Wabo met een gemiddelde doorlooptijd van zes weken. In de tweede 
helft van het jaar werd de doorlooptijd langer. Dit had meerdere oorzaken. Een vergunningverlener 
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verliet de organisatie. Het werk werd tijdelijk overgenomen door een jurist. Dat had effect op het 
juridisch werk. Het was zeer moeilijk om de vacature te vervullen vanwege krapte op de 
arbeidsmarkt. Uiteindelijk werd een nieuwe vergunningverlener aangenomen en duurde het enige 
tijd voordat de achterstanden waren weggewerkt. Ook werden door de coronaperiode, de daarmee 
samenhangende lockdown en de krapte op de huizenmarkt meer aanvragen en meldingen gedaan 
voor verbouwingen. Door de combinatie met de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet 
blijft er voorlopig een enorme werkdruk op de medewerkers van het team Leefomgeving en 
Economie bestaan.  
Met de oude VTH-software konden we nog niet goed sturen op de doorlooptijden. Door het gebruik 
van de nieuwe VTH-software CLO worden de termijnen inzichtelijker en zal de termijnbewaking  
verbeteren.  

3.1 Vooroverleg 

Een vooroverleg vindt plaats met de aanvrager van een omgevingsvergunning voor activiteiten die in 
het bestemmingsplan zijn beschreven. In het vooroverleg wordt onder andere getoetst aan de eisen 
gesteld in het bestemmingsplan. Zo krijgt de indiener alvast meer zekerheid over de haalbaarheid 
van de plannen, nog voordat de officiële aanvraag is ingediend. Aan zowel het vooroverleg als de 
officiële aanvraag zijn kosten verbonden. De legeskosten voor het vooroverleg zijn lager dan die van 
de vergunningaanvraag. Mocht na het vooroverleg blijken dat het plan niet haalbaar is, dan heeft de 
indiener in ieder geval niet meer onnodige kosten gemaakt. Als het plan wel haalbaar blijkt en de 
indiener binnen een half jaar een vergunning aanvraagt, worden de legeskosten voor het vooroverleg 
in mindering gebracht op de legeskosten voor de officiële vergunningaanvraag. 
In de gemeente Goirle zijn in 2021 in totaal 154 vooroverleggen aangevraagd (146 in 2020). In de 
grafiek hieronder splitsen we de uitkomsten van de vooroverleggen uit. De vooroverleggen betroffen 
hoofdzakelijk bouwprojecten. Voor het afhandelen van vooroverleggen is geen wettelijke termijn 
bepaald. In de gemeente Goirle werd in de eerste helft van 2021 een vooroverleg gemiddeld binnen 
zeven weken afgehandeld. In de tweede helft duurde dat langer.  
 

 
Figuur 3. Vooroverleg 
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3.2 Omgevingsvergunningen/meldingen 

In totaal zijn in 2021 in Goirle 457 procedures omgevingsvergunning/ruimtelijke ordening/melding 
doorlopen (383 in 2020). Het betreft 225 aanvragen om omgevingsvergunning bouw, 139 procedure 
bestemmingsplan en 93 meldingen beoordeeld. Welstands-/monumenten advies is 19 keer 
afgegeven. 
 

 
Figuur 4. Omgevingsvergunningen/meldingen 

 
Bouwaanvragen 
In totaal zijn in 2021 225 bouwaanvragen ontvangen (176 in 2020). Daarvan zijn er 140 inmiddels 
verleend (119 in 2020).  
 

 
Figuur 5. Bouwaanvragen 
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Toetsing 
Getoetst werd aan het bestemmingsplan, Bouwbesluit, constructieberekeningen, bouwverordening 
en bodemregelgeving. In 125 zaken was sprake van een meestal kleine, soms grote afwijking.  
 

 
Figuur 6. Toetsing, inclusief Ruimtelijke ordening 
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Sloopmeldingen 
In totaal zijn 88 sloopaanvragen ontvangen (107 in 2020). In 67 gevallen is daarmee akkoord gegaan. 
 

 
Figuur 7. Sloopmeldingen 

3.3 Beschikkingen APV en bijzondere wetten 

Op grond van de APV is een aantal zaken vergunningplichtig. In dit overzicht hieronder de soorten en 
aantallen.  
 

 
Figuur 8. APV/bijzondere wetten 
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Evenementen en vuurwerk 
In 2021 zijn minder evenementenvergunningen aangevraagd en verleend. De invloed van het 
coronavirus was wederom groot op de evenementenbranche. Er werden 43 vergunningen 
aangevraagd en 42 vergunningen verleend. Van die verleende vergunningen werden uiteindelijk 14 
vergunningen ingetrokken (ter vergelijking: in 2019 werden nog 75 evenementenvergunningen 
verleend). De vergunning voor de verkoop van het zwaardere vuurwerk is weer ingetrokken.  
 
Alcoholwet 
In Goirle zijn 6 Alcoholwetvergunningen in combinatie met een exploitatievergunning afgegeven of 
gewijzigd en 2 exploitatievergunningen. Waar vorig jaar nog een discussie plaatsvond over hoe om te 
gaan met de uitbreiding van de terrassen om horecaondernemers meer mogelijkheden te bieden, 
leverde dat dit jaar geen probleem op. De horecaondernemers hadden hun zaken goed voor elkaar 
en speelden zeer flexibel in op de steeds veranderende situatie.  
 
Behandeltermijn 
Alle vergunningen zijn binnen de termijn van acht weken verleend. Met name bij uitweg- en 
kapvergunningen wordt in overleg gegaan met de aanvrager als de aanvraag om vergunning wordt 
geweigerd. Als de aanvraag niet wordt doorgezet worden geen legeskosten in rekening gebracht, 
omdat op deze manier kosten van inzet van ambtenaren worden uitgespaard.  
 
Bibob 
De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als een ernstig gevaar dreigt dat een 
vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning 
intrekken. Zo voorkomen we dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en beschermen we de 
concurrentiepositie van bonafide ondernemers. In 2021 zijn zeven Bibob-onderzoeken uitgevgoerd 
naar aanleiding van een alcoholwetvergunning en vier Bibob-onderzoeken bij 
omgevingsvergunningen voor onder andere een zorginstelling en een bedrijfspand. Geen van de 
Bibob-onderzoeken heeft geleid tot het weigeren van de vergunning.  
 
Verklaring van geen bedenkingen 
Op 2 februari 2021 is een aanvraag ingediend om gronden te mogen gebruiken voor het realiseren 
van een zonnepark kleiner dan 1,5 hectare. Deze ontwikkeling voldoet aan de kaders gesteld in de 
Nota Zonnewijzer en Windrichting, een in 2019 door de raad vastgestelde nota met daarin een beeld 
van de energiebehoefte van Goirle en de wijze waarop op duurzame wijze in deze energiebehoefte 
kan worden voorzien. Voor de realisatie van het zonnepark is een Verklaring Van Geen Bedenkingen 
(VVGB) van de gemeenteraad nodig. De raad is gevraagd daarmee in te stemmen. 
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4.  Evaluatie toezicht en handhaving 
Bij toezicht op verleende omgevingsvergunningen, objectgericht toezicht (monumenten, 
evenementen), signaalgericht toezicht (toezicht naar aanleiding van klachten en meldingen) en 
themagericht toezicht (toezicht per thema of gericht op een bepaalde doelgroep) hanteren 
medewerkers van het team Toezicht en Handhaving de eisen en beginselen uit de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat de overtreder door middel van een waarschuwingsbrief in de 
gelegenheid wordt gesteld de overtredingen te verhelpen. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven 
wordt de overtreder nogmaals aangeschreven met een brief waarin wordt aangegeven dat het 
bestuur het voornemen heeft om een last onder dwangsom op te leggen of bestuursdwang toe te 
passen. De overtreder kan binnen twee weken zijn of haar zienswijze geven over de situatie. Daarna 
volgt indien nodig een dwangsom- of bestuursdwangbeschikking. 
Bij het stellen van een begunstigingstermijn wordt altijd gekeken naar wat de overtreder 
redelijkerwijs aan tijd nodig zal hebben om de geconstateerde overtredingen ongedaan te maken. 
Afhankelijk van de casuïstiek, ernst en urgentie van de overtredingen kan ervoor worden gekozen om 
de beschreven eerste of tweede stap over te slaan. Bij incidentele gevallen wordt ervoor gekozen om 
strafrechtelijk op te treden. Ook kan het zijn dat de overtreder de geconstateerde overtredingen 
direct kan en wil verhelpen. Er kan dan veelal worden volstaan met een mondelinge waarschuwing. 
Deze waarschuwing wordt in het bezoekrapport vastgelegd. 
 
Strafrechtrechtelijke handhaving 
Het uitgangspunt is dat als een burger of bedrijf zich niet aan de regels houdt, wij daar handhavend 
tegen moeten optreden. Volgens het Bor handelen wij op grond van een handhavingsstrategie 
waarin wij de basisaanpak voor het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke optreden bij overtredingen 
hebben vastgelegd. Onze handhavingsstrategie hebben wij op 1 januari 2016 vastgesteld. Die 
handhavingsstrategie is als bijlage aan het Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019-2022 toegevoegd. 
Het handhavingsbeleid geeft inzicht in de afspraken die door gemeenten onderling en politie en OM 
zijn gemaakt, over de samenwerking bij en de afstemming van de werkzaamheden. Dit is zo ook 
bepaald in de Wet op de economische delicten (Wed). Het jaarlijkse evaluatieverslag en 
uitvoeringsprogramma wordt afgestemd met en toegezonden aan de strafrechtelijke ketenpartners. 

4.1 Wabo 

Regulier toezicht bouw en ruimtelijke ordening 
Als een omgevingsvergunning wordt verleend kan de vergunninghouder gaan bouwen. De 
vergunninghouder stuurt dan een startmelding aan de gemeente. De toezichthouder bespreekt 
vervolgens de fases van de bouw door met de vergunninghouder en de uitvoerder. Vervolgens wordt 
op basis van het integraal Toezicht Protocol (iTP) toezicht gehouden. Door volgens het protocol te 
werken kunnen onveilige situaties worden voorkomen. Het iTP bevat een totaallijst met de mogelijke 
controle elementen tijdens het toezicht op grond van de Wabo en het Bouwbesluit. In 80% van de 
gevallen wordt de start van de bouw actief gemeld. Als geen startmelding is gedaan neemt de 
toezichthouder contact op met de vergunninghouder om de stand van zaken te bespreken. In 2021 
zijn 130 controles uitgevoerd in het kader van toezicht op de bouw.  
 
Handhaving bouw en ruimtelijke ordening 
Handhavingszaken worden door de toezichthouders bouw opgepakt met de juristen. Daarbij wordt 
gewerkt in lijn met de Landelijke handhavingsstrategie. In 2021 zijn grote stappen gemaakt op het 
gebied van communicatie, efficiënter organiseren van het werk en de juridische afhandeling. De 
toezichthouder die begin 2021 met pensioen ging is opgevolgd door een nieuwe toezichthouder. De 
nieuwe toezichthouder heeft als aandachtsgebied ondermijning. Zo kan makkelijker de link worden 
gelegd met het onderwerp veiligheid en ondermijning in leegstaande bedrijfspanden/stallen of bij 
andere initiatieven die ondernemers en inwoners ontplooien.  
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Het team Toezicht en Veiligheid bestaat uit twee toezichthouders bouw, een toezichthouder bouw 
met aandachtsveld ondermijning, een toezichthouder milieu en twee beleidsadviseurs openbare 
orde, integrale veiligheid en crisisbeheersing. 
 
De toezichthouders bouw bereiden zich voor op de komst van de Wkb waarbij meer 
verantwoordelijkheden worden neergelegd bij de aanvrager die een kwaliteitsborger moet 
inschakelen om zijn bouwplannen te realiseren. Dit leidt voorlopig nog niet tot een vermindering van 
taken voor de toezichthouders bouw. Specifieke expertise op het gebied van bouwfysica, 
bouwakoestiek, brandveiligheid en constructieve veiligheid huren we nu extra in zodat we kunnen 
voldoen aan de doelstellingen van de Wabo, de Omgevingswet en de Wkb. 
 

Constructie vloerveld     Doorbraak achtergevel 

 
Sloopvergunningen en sloopmeldingen 
Bij monumenten worden sloopvergunningen aangevraagd en verleend. In alle overige gevallen zijn 
sloopmeldingen afdoende. Als een sloopvergunning wordt verleend, wordt altijd een controle 
uitgevoerd. De toezichthouders hebben in 2021 veel controles uitgevoerd bij de projecten waarvoor 
sloopvergunningen verleend zijn.  
In totaal zijn 88 sloopmeldingen ontvangen. De locaties worden steekproefsgewijs maar frequent 
gecontroleerd. Een voorbeeld daarvan is de sloop van een pand naast de slagerij op de Tilburgseweg 
ter uitbreiding van die slagerij. Indien sprake is van asbest bevattende materialen wordt de controle 
door de OMWB uitgevoerd. 
 
Brandveiligheid 
De brandveiligheid bij panden met een gebruiksvergunning wordt gecontroleerd door de brandweer 
samen met de toezichthouders bouw van de gemeente Goirle. De frequentie is gebaseerd op een 
risico-indeling die de brandweer maakt. Hierbij worden de geprioriteerde panden (risicoklasse A en 
B) het vaakst bezocht. In 2021 is extra op brandveiligheid gecontroleerd bij horeca-instellingen en 



21 
 

logiesverblijven in het kader van melding brandveilig gebruik. In juli brak brand uit bij een 
timmerbedrijf op industrieterrein Tijvoort, in december in een bedrijfsverzamelgebouw.  
 
Ondermijning 
De beleidsadviseurs openbare orde, integrale veiligheid en crisisbeheersing hebben signaalkaarten 
Ondermijning onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Dat zijn handige naslagwerken van 
het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) die geraadpleegd kunnen worden bij verdachte 
situaties. De medewerkers ruimtelijke ordening, vastgoed, grondzaken, vergunningverlening en 
juristen kunnen deze kaarten gebruiken om signalen van ondermijning en verdachte situaties op te 
pikken tijdens hun werkzaamheden. De toezichthouder met speciaal aandachtsveld ondermijning 
heeft hier dagelijks oog voor. Deze toezichthouder gaat regelmatig op pad met de politie. 
 

 
Aangetroffen hennepkwekerij 
 

Klachten en calamiteiten 
We registreren de klachten die op verschillende manieren binnenkomen zoals via ons digitale 
meldpunt, de receptie of bij de toezichthouders zelf (via e-mail of telefoon), in ons digitale 
zaaksysteem Centric Leefomgeving. Daardoor kunnen we de monitoring goed op peil houden. 
Vervolgens worden de klachten die betrekking hebben op de naleving van de Wabo en de betrokken 
wetten in behandeling genomen. Deze klachten worden door de toezichthouders bouw en milieu, 
soms met ondersteuning van of in overleg met een jurist, onderzocht en er vindt opvolging plaats.  
De toezichthouder neemt contact op met de klager of gaat ter plaatse om de situatie te beoordelen. 
Daar vloeit een toezicht actie uit voort, soms een handhavingsverzoek, of er wordt geconstateerd dat 
er geen grond is geweest voor de klacht. Als een melding door meerdere instanties integraal moet 
worden behandeld, zorgt de toezichthouder voor de coördinatie. 
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Zowel de gemeente als de OMWB zorgt zowel binnen als buiten de gebruikelijke kantooruren voor 
bereikbaarheid en beschikbaarheid. Indien nodig wordt de Veiligheidsregio ingeschakeld.  
In het mandaatoverzicht van de gemeente Goirle dat per 1 januari 2022 is geactualiseerd is geregeld 
wie namens het college en de burgemeester bij calamiteiten de coördinatie voert over en bindende 
aanwijzingen geeft aan gemeentelijke diensten in het kader van bevolkingszorg in een situatie tot en 
met Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) 1. Ook is geregeld wie in het 
kader van de Wabo en andere betrokken wetten in geval van calamiteiten een last onder dwangsom 
mag opleggen of bestuursdwang mag toepassen. 
 
BENG 
Sinds 1 januari 2021 is de BENG in werking getreden. Voor alle nieuwbouw moeten 
vergunningaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt 
voor zowel nieuwbouw als utiliteitsbouw. Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale 
energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen.  
Bij nieuwe woningen en gebouwen moet dus niet alleen rekening worden gehouden met een goede 
isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame 
energie. De toezichthouders hebben dit meegenomen in hun controles als dit van toepassing was.  
Ze kijken daarbij onder andere tijdens de bouw (en oplevering ) of alle benodigde certificaten 
aanwezig zijn van de toegepaste materialen en installaties.  

4.2 Milieu 

Het toezicht op zwaardere milieubedrijven in de gemeente Goirle wordt uitgevoerd door de OMWB. 
Naast de reguliere toezichthoudende taken heeft de OMWB projectmatig controles uitgevoerd bij 
veehouderijen (project Intensivering Toezicht veehouderijen), 1 LPG-tankstation en afval be- en 
verwerkende bedrijven. Verder heeft de OMWB de gemeente Goirle geadviseerd op het gebied van 
asbest, sanering verkeerslawaai, ruimtelijke ordening, geluid en trillingen, externe veiligheid, natte 
koeltorens en energie. 
 
De OMWB participeert namens de gemeente Goirle ook in de handhaving in het buitengebied door 
het handhavingsteam SSiB (Samen Sterk in Brabant), de provincie brede samenwerkingsvorm voor 
toezicht in het buitengebied. De nadruk ligt onder andere het optreden tegen dumpen, lozen, 
verbranden van huis- en bedrijfsafval, asbest en drugsresten, wild crossen en stroperij.  
De gemeente Goirle heeft één toezichthouder milieu en een coördinator OMWB in dienst waardoor 
de lijnen met de OMWB kort zijn 
 
Corona en milieucontroles 
Door het verplicht thuiswerken zijn minder geplande (periodieke) milieucontroles uitgevoerd. Horeca 
ondernemers zijn bewust niet geconfronteerd met milieucontroles. Bij horeca inrichtingen zijn geen 
controles uitgevoerd op energiebesparing. 
Dit jaar werden termijnen om de overtreding op te heffen vaker verlengd omdat er een langere 
levertijd zat op aan te schaffen en te realiseren milieuvoorzieningen. Bedrijven die installaties 
moesten keuren of onderhoud moesten plegen hadden het druk. 
 
Milieustraat 
Onze milieustraat, een eigen inrichting van de gemeente Goirle, is na controle door de OMWB op 
enkele bouwkundige punten bijgesteld. Aangescherpte regelgeving maakt het noodzakelijk dat een 
wijziging van de milieuvergunning in 2021 in voorbereiding is genomen. De milieuvergunning is nog 
in de behandelfase bij de OMWB. Uit de eerste bevindingen is gebleken dat geen Wet 
natuurbescherming (WNB) vergunning nodig is.  
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In 2021 hebben de milieucontroles door de eigen toezichthouder geleid tot de hieronder genoemde 
resultaten: 
 

Taken Prioriteit Planning  
2021 
 

Uitgevoerd in 
2021 

Planning 
2022 

Geplande periodieke 
Milieucontroles 

Midden 27 28 30 

Hercontroles Midden 21 17 19 

Opleveringscontroles Laag 3 3 5 

Controles n.a.v. 
handhavingsverzoeken 

Hoog 7 0 2 

Behandeling klachten Midden  20  13 13 

Controles n.a.v. 
klachten 

Midden 5 18 (inclusief 
hercontroles) 

15 

Controles bij 
nieuwe/illegale 
bedrijven 

Hoog 7 1 5 

Integrale controles 
(ondermijning)  

Midden 15 9 10 

Thema controles 
Energie 

Hoog 5 0  

Thema controles 
koelinstallaties 

 5 0  

Verstrekken 
bodeminformatie 

 10 11 10 

     

Totaal aantal controles  95 76 81 
Figuur 9. Planning en gerealiseerde resultaten milieutoezicht door eigen toezichthouder 

 
Koelinstallaties 
De controle op koelinstallaties is meengenomen bij de integrale milieucontroles. Deze controles zijn 
gericht op bedrijven met koelinstallaties waarbij bij eerdere fysieke controles is gebleken dat de 
installaties niet jaarlijks onderworpen waren aan een verplichte lektest. Door een administratieve 
controle, de opvraag van bewijzen dat de lektest is uitgevoerd, zal blijken of het bedrijf voldoet. Zo 
nodig, bijvoorbeeld wanneer nieuwe koelinstallaties zijn aangeschaft, zal een fysieke controle 
worden uitgevoerd waarbij ook het logboek wordt gecontroleerd. Zo ontstaat ook zicht op het 
mogelijk illegaal bijvullen van de installatie met verboden koelmiddelen. 
 
Bodem 
Het beantwoorden van verzoeken om bodeminformatie heeft de gemeente in 2021 uitbesteed aan 
de OMWB. Door de toezichthouder milieu van de gemeente Goirle zijn 11 verzoeken om 
bodeminformatie beantwoord omdat de vraag integraler en breder werd gesteld. Er werd namelijk 
ook gevraagd om informatie over de aspecten milieu, bouw en sloop.  
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Mestopslag voldoet niet 

 
Milieuovertredingen 

• In 2020 was 81% van de gecontroleerde bedrijven in overtreding wat leidde tot veel hercontroles. 
In 2021 was dat afgenomen tot 72%. Dat wil zeggen dat 28% van de bedrijven voldeed bij de 
eerste controle op het naleven van de milieuregelgeving. Uiteindelijk is dat nog een laag 
naleefpercentage. Dit blijft doorlopende een punt van aandacht bij de toezichthouder milieu. In 
2022 zullen vaker integrale controles worden uitgevoerd samen met de toezichthouder 
ondermijning. 

• Veel voorkomende overtredingen betreffen het ontbreken van een milieumelding, de opslag van 
gevaarlijke stoffen en gasflessen, het ontbreken van lekbakken en vloeistofdichte vloeren. 

• In 2021 zijn geen handhavingsverzoeken ingediend op het gebied van vermeende 
milieuovertredingen. 

• Drie zaken die zijn doorgezet naar de juridische afdeling waren opgelost voordat de zaak een 
juridisch vervolg kreeg. Het oppakken en juridisch afwikkelen van handhavingsdossiers duurt lang. 
De bedoeling is de doorlooptijden te verbeteren. 

 
Projectgroep BIZ Ons Tijvoort 
In 2021 was de toezichthouder Milieu deelnemer aan de Projectgroep Ons Tijvoort, die gericht is op 
een Veilig en Duurzaam industrieterrein Tijvoort. Onderdeel hiervan is het tweemaal per jaar 
schouwen van het industrieterrein, zowel overdag als ‘s avonds. Vanwege corona vond alleen de 
avondschouw plaats. 
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Stookinstallatie voldoet niet aan normen met daaraan gekoppelde ongekeurde bovengrondse brandstoftank 

 
Inrichtingenbestand 
Het inrichtingenbestand is een overzicht van bedrijven in Goirle waarop de milieuregelgeving van 
toepassing is. Bedrijven vallen in een bepaalde milieucategorie (A, B1, B2, C, etc.). De bedrijven in 
categorie B2 en hoger worden gecontroleerd door de OMWB. De bedrijven in categorie A en B1 
worden gecontroleerd door de toezichthouder milieu van de gemeente Goirle. De wisseling van 
bedrijven (verhuizing, nieuwvestiging) doet zich vooral voor bij categorie B1 bedrijven. Daarom 
werden in die categorie veel controles ingepland bij nieuwe en/of illegale bedrijven. Omdat zicht 
moet zijn op de aanwezige bedrijven in Goirle wordt het inrichtingenbestand periodiek 
geactualiseerd aan de hand van het bestand van de Kamer van Koophandel (KvK).  
 

 
Illegale opslag voertuigwrakken op parkeerterrein 
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Uitvoering milieucontroles 2022, de topics 
1. Twee maal de schouw van het industrieterrein Tijvoort uitvoeren;  
2. Aanpak illegaliteit (in beeld brengen van locaties die niet in beeld zijn als actieve inrichting). 
 

 
Opslag brandbare stoffen voldoet niet 

4.3 APV, bijzondere wetten en strafrechtelijke handhaving 

Het toezicht op de APV en bijzondere wetten wordt uitgevoerd door buitengewoon 
opsporingsambtenaren, de boa’s. De inzet van de boa’s is verdeeld over vier domeinen, Verkeer en 
vervoer, Openbare ruimte, Bouw en milieu en Veiligheid. De boa’s gaan af op meldingen, constateren 
zelf tijdens hun rondgang, gaan in gesprek, geven waarschuwingen af of schrijven beschikkingen uit. 
De gemeente Goirle huurt 1 fte aan capaciteit in bij P1. De werkvelden van de boa’s zijn 
onderverdeeld in: 
• Verkeer en vervoer  (18 uur per week) 
• Openbare ruimte  (10 uur per week) 
• Bouw en milieu   (2 uur per week) 
• Veiligheid   (6 uur per week) 
 
De dagelijkse aansturing vindt plaats vanuit het domein Fysiek door de beleidsadviseur openbare 
orde, integrale veiligheid en crisisbeheersing. De urenverdeling voor de diverse onderwerpen binnen 
het domein is te zien als een leidraad voor de inzet, deze wordt niet bijgehouden per werkveld. 
 
Verkeer en vervoer  Openbare ruimte   Veiligheid  Bouw en milieu 

Figuur 10. Aandachtsgebieden boa’s 
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Een van de speerpunten uit het handhavingsbeleid van de gemeente Goirle is het creëren van een 
veilige en duurzame leefomgeving. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Oisterwijk en 
Hilvarenbeek. Iedere gemeente afzonderlijk heeft een handhavingsbeleidsplan opgesteld met daarin 
de accenten die moeten bijdragen aan de genoemde doelen. De boa’s geven invulling aan de 
accenten voor ieder handhavingsbeleidsplan voor het onderdeel APV. De boa’s kunnen controleren 
op elkaars grondgebied.  
 
Corona 
In 2021 is door de boa’s naast het reguliere werk ook tijd besteed aan handhaving van de 
Noodverordening Covid-19 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19 (Twm). Met deze wet hebben burgemeesters bevoegdheden gekregen op het 
gebied van onder andere het bewaren van afstand, groepsvorming, openstellen van publieke 
plaatsen, evenementen, hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, 
contactberoepen, het gebruik van voorzieningen die voor het publiek toegankelijk zijn zoals 
openbare toiletvoorzieningen, overnachtingsplaatsen, het gebruik of voor consumptie gereed 
hebben van alcoholhoudende drank en kinderopvangplaatsen. De burgemeester kan ontheffing 
verlenen in bijzondere, concrete gevallen, zoals bij bruiloften, uitvaarten, het uitreiken van 
koninklijke onderscheidingen, herdenkingen en jubilea. Ook kregen burgemeesters de bevoegdheid 
om plaatsen aan te wijzen waar maatregelen gelden, bevelen af te geven, dwangsommen op te 
leggen en bestuursdwang toe te passen.  
In 2021 handhaafden de boa’s in Goirle met name op het naleven van de avondklok (door middel van 
het draaien van avonddiensten), het gebruik van de terrassen en horeca inrichtingen en overlast van 
jongeren als gevolg van de corona maatregelen. 
 
Woonoverlast 
Er is geen enkele keer ingegrepen op basis van het artikel over woonoverlast in de APV. Er zijn dus in 
2021 geen gevallen geweest van ”ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden”. 
 
Alcoholwet 
Per 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd in de Alcoholwet. De Alcoholwet bevat nieuwe 
mogelijkheden voor gemeenten om in bij verordening zaken te regelen zoals hogere eisen aan de 
minimale vloeroppervlakte van horeca- en slijterslokaliteiten, aanwijzen van 
alcoholoverlastgebieden, regels aan het organiseren van proeverijen. In 2022 worden eventuele 
aanpassingen opgenomen in de APV. 
 
Meldingen via Fixi 
In onderstaand overzicht is de verhouding in het aantal meldingen te zien dat is gedaan in 2021 en 
die betrekking hebben op APV en bijzondere wetten. De Fixi app blijkt in de praktijk heel goed te 
werken. De meldingsbereidheid van burgers is vergroot, het oppakken van de meldingen door de 
boa’s en de communicatie met inwoners daarover zijn verbeterd.  
We veronderstellen dat de mogelijkheid tot melden leidt tot het verbeteren van de leefbaarheid en 
het vergroten van het gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving. Dit is een van de speerpunten 
van het handhavingsbeleid. Het is belangrijk inwoners betrokken te laten zijn en invloed te laten 
uitoefenen op zijn of haar leefomgeving. 
 
Afhankelijk van het soort meldingen wordt binnen 1, 2 of 3 dagen gereageerd. Meldingen over 
ongewenste situaties in de openbare ruimte zijn een indicatie voor het veiligheidsgevoel en beleving 
van inwoners. Iedere melding dient dan ook zo snel als mogelijk te worden opgevolgd, waarmee voor 
de inwoners zichtbaar wordt dat het melden van ongewenste situaties serieus wordt genomen en 
dat een melding bijdraagt aan een verbetering van de fysieke leefomgeving.  
 



28 
 

Meldingen Aantal 

Aanhangwagens en grote voertuigen 6 

Betreden plantsoenen 2 

Burenruzies 3 

Dierenoverlast 7 

Drank- en drugsoverlast 7 

Drugsafval 2 

Geluidsoverlast 15 

Graffiti 2 

Hangjongeren 74 

Gevaarlijke honden 1 

Loslopende honden 4 

Hondenpoep 10 

Illegale stort/gedumpt afval 67 

Inzamelen geld, collecteren, bedelarij 1 

Kamperen buiten kampeerterreinen 6 

Overlast fietsen en overige voertuigen 17 

Parkeeroverlast 140 

Plaatsen van reclameborden 1 

Stankoverlast 1 

Stookoverlast 4 

Verdachte activiteiten 18 

Verkeersveiligheid/verkeersoverlast 35 

Vuurwerkoverlast 93 
Figuur 11. Type meldingen inzet boa’s (cijfers tm november) 
 
Vuurwerk 
Rond de jaarwisseling van 2020/2021 is in de APV een verbod op carbid schieten opgenomen. Omdat 
het afsteken van de zwaardere categorieën vuurwerk was verboden en voorkomen diende te worden 
dat zou het gevaar bestaan dat werd uitgeweken naar het gebruik van andere middelen. Voor de 
jaarwisseling van 2021/2022 geldt dit verbod voor het afsteken van het zwaardere vuurwerk en 
carbid schieten opnieuw. Dit verbod is nu blijvend opgenomen in de APV. 
 
We zien daarnaast dat inwoners overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk, met name in de 
weken voorafgaande aan de jaarwisseling. Op basis van de meldingen die via Fixi worden gedaan 
wordt bepaald wat de plaatsen zijn waar veel overlast is en deze plaatsen worden vervolgens 
regelmatig bezocht door boa’s en jongerenwerk. De politie wordt betrokken als er sprake is van 
strafbare feiten. Zo worden de hotspots beter in de gaten gehouden. 
 
Controle in de blauwe zone 
Door Fixi zijn de boa’s veel meer tijd kwijt met het oplossen en afhandelen van de meldingen die 
door inwoners zijn gedaan. Daarnaast hebben we gezien dat tijdens de lockdown in 2021 minder 
gebruik is gemaakt van de parkeerplaatsen in de blauwe zone. Dit heeft ertoe geleid dat er minder 
waarschuwingen zijn gegeven door de boa’s voor foutief parkeren in de blauwe zone dan in het 
coronavrije jaar 2019. Aan de ene kant omdat er minder gebruik werd gemaakt van de 
parkeerplaatsen en aan de andere kant omdat de boa’s meer tijd kwijt zijn geweest met het 
afhandelen van de meldingen die in Fixi zijn gedaan.  
 
Aanpak jeugdoverlast 
Ook zien we dat veel inwoners overlast van hangjongeren melden via Fixi. Onze boa’s werken samen 
met het jongerenwerk en de politie om deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Niet alle overlast 
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die wordt ervaren is daadwerkelijk ook verboden. Op basis van de meldingen wordt bepaald wat de 
plaatsen zijn waar jongeren veel samen komen en deze plaatsen worden vervolgens regelmatig 
bezocht door boa’s en jongerenwerk. De politie komt in beeld zodra sprake is van het plegen van 
strafbare feiten.  
 
Beschikkingen 
In 2021 zijn 33 aankondigingen van beschikkingen en 187 waarschuwingen afgegeven voor onder 
andere parkeer- en verkeersovertredingen (lichte verkeersovertredingen Wet mulder). 
Twee keer is een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt voor het storten van afval buiten een 
inrichting en één keer voor het plaatsen van een voertuigwrak op de weg. 
 

 
Figuur 12. Type meldingen inzet boa’s 

4.4 Juridische procedures 

Juristen ondersteunen de vergunningverleners en toezichthouders bij het verlenen van 
vergunningen, beschikkingen, VVGB’s, het afhandelen van klachten, het beoordelen en afhandelen 
van handhavingsverzoeken en Wob-verzoeken, het houden van toezicht en het opleggen van 
dwangsombesluiten. Ook beantwoorden juristen vragen van inwoners, ondernemers en raadsleden 
en hebben daarmee een belangrijke functie binnen de gemeente als het gaat om het borgen van de 
rechtsbescherming en het leveren van juridische kwaliteit. Inwoners en ondernemers kunnen in het 
kader van de rechtsbescherming bezwaar maken tegen door de gemeente genomen besluiten, 
eventueel gevolgd door voorlopige voorziening, beroep en hoger beroep. Juridische procedures 
hadden in 2021 onder andere betrekking op Omgevingsvergunningen voor bouwen, gebruik, kappen 
of het aanleggen van uitwegen, maar ook handhavingstrajecten op dat vlak, invordering van 
dwangsommen, het verlengen van een tijdelijke ontheffing van afwijking van het bestemmingsplan. 
De juristen zijn nauw betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet en de Wkb.   
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Last onder bestuursdwang sluiting woning op grond van artikel 13b Opiumwet (Damocles). 
In 2021 zijn twee panden gesloten op basis van de Opiumwet (Damocles). Eén keer was in een 
woning een grote hoeveelheid drugs gevonden en in het andere geval trof men een hennepkwekerij 
aan. Beide panden zijn voor drie maanden gesloten. 
 
Handhavingsverzoeken 
Handhavingsverzoeken hadden onder andere betrekking op het vermeende illegaal opslaan van 
sloopafval en vervuilde grond op een bouwterrein, het bouwrijp maken van een terrein voor 
woningbouw, overtreding van de hoogte van een bouwwerk, het openhouden van de HOP (homo-
ontmoetingsplaats) en sloopactiviteiten bij het nieuwbouwproject de Zuidrand. 
 
Over handhavingsverzoeken zijn diverse uitspraken gedaan. Uit jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) blijkt dat het college vanwege capaciteitsproblemen 
prioriteiten kan stellen voor verschillende soorten overtredingen. Handhavingsbeleid mag er echter 
niet toe strekken dat tegen overtredingen met een lage prioriteit nooit wordt opgetreden. Dit 
betekent echter niet dat bij de handhaving geen prioriteiten mogen worden gesteld. Prioriteitstelling 
is toegestaan om in het kader van doelmatige handhaving onderscheid te maken in de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan de handhavingstaak. Zo kan prioritering bepalend zijn voor de mate 
waarin toezicht wordt gehouden op de naleving van voorschriften. Ook mag prioritering inhouden 
dat bij bepaalde lichte overtredingen alleen naar aanleiding van een klacht of een verzoek van een 
belanghebbende wordt beoordeeld of handhavend moet worden opgetreden. Wanneer door een 
belanghebbende om handhaving wordt verzocht, kan echter niet uitsluitend onder verwijzing naar de 
prioriteitstelling van handhaving worden afgezien. Alleen onder bijzondere omstandigheden immers 
mag van handhaving worden afgezien. De keuze van een bestuursorgaan om in verband met een 
beperkte handhavingscapaciteit een bepaalde overtreding een lage prioriteit toe te kennen, geldt 
niet als een bijzondere omstandigheid. Het college zal dus na een verzoek om handhaving een 
afweging moeten maken in het individuele geval, waarbij de belangen van de verzoeker worden 
betrokken. Bij deze afweging moet het bestuursorgaan bezien of het ondanks de prioritering in dit 
geval toch moet optreden. 
 
Bezwaar 
In Goirle brengt de commissie voor bezwaarschriften adviezen uit met betrekking tot 
bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester. De bezwaarschriftencommissie brengt ieder jaar separaat verslag 
uit voor 1 juli. In 2021 zijn 17 bezwaarschriften ingediend tegen onder andere een last onder 
dwangsom voor het in bedrijf hebben van een autoservice bedrijf, het besluit tot weigering van een 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik t.b.v. de verkoop van auto’s, een 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een pluimveehouderij, het illegaal splitsen van een 
woning, een bouwstop, afwijzing van een handhavingsverzoek om op te treden tegen opslag van 
sloopafval en vervuilde grond op een bouwterrein, het besluit tot weigering van een aanvraag tot 
aanwijzing van een pand als gemeentelijk monument, het besluit om woning op grond van artikel 
13b Opiumwet (Damocles) te sluiten, en bezwaar tegen het verlengen van een tijdelijke ontheffing 
van afwijking van het bestemmingsplan voor het langer instandhouden van een boerderijwinkel op 
een locatie die nog moet worden uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan.  
 
Tegen de aanvragen omgevingsvergunning voor de aanleg van een zonne-energiepark zijn meerdere 
bezwaren door belanghebbenden ingediend die gebundeld zijn afgehandeld. Bij het afhandelen van 
die bezwaarschriften is gebruik gemaakt van de diensten van de huisadvocaat AKD. Als experts van 
de gemeente door een vergunningverlener zijn geraadpleegd (boomdeskundige, verkeerskundige, 
stedenbouwkundige) worden hun adviezen in de besluiten verwerkt. Waar mogelijk wordt 



31 
 

geprobeerd om bij ingekomen bezwaarschriften te onderzoeken of er ruimte is voor informele 
behandeling. Uiteindelijk bleek een VVGB nodig te zijn. 
 
Voorlopige voorziening 
In de bezwaarfase maar ook in de beroepsfase kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij 
de rechter. Dan wordt om een tijdelijke regeling bij de rechter gevraagd in afwachting van het 
bestuursrechtelijke besluit in de bodemprocedure (het bezwaar of beroep). In 2020 is vier keer een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend en behandeld. De verzoeken zijn afgewezen. Het ging 
daarbij onder andere om het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het 
bestemmingsplan voor het realiseren van een autobedrijf en het sluiten van een woning wegens het 
in bezit hebben van soft- en harddrugs.  
 
Beroep en hoger beroep 
Als iemand het niet eens is met de beslissing die op bezwaar is genomen kan diegene beroep 
instellen bij de rechtbank. In 2021 gebeurde dit door vijftien appellanten. In sommige gevallen in 
dezelfde zaak. Dat kwam uit op 9 zaken. Het ging bij de beroepszaken onder andere om het beroep 
tegen de verleende omgevingsvergunning voor de vestiging van een sportschool, tegen de bouw van 
een woonwijk, tegen het niet tijdig nemen van een besluit, tegen de omgevingsvergunning voor het 
oprichten van een zonnepark, het openhouden van de HOP en het daarbij uitblijven van een 
beslissing op een Wob-verzoek, de aangekondigde kap van meerdere bomen door de gemeente in 
een straat ten behoeve van uitdunning, beroep tegen het bouwen van een bedrijfspand door een 
belanghebbende, een uitwegvergunning, een detailhandelsvergunning en perifere detailhandel op 
bedrijventerrein Tijvoort.  
In 2021 hebben vier hoger beroepzaken bij de Raad van State gediend. De hoger beroepzaken 
hadden onder andere betrekking op een omgevingsvergunning kap, een omgevingsvergunning voor 
een zonnepark en het openhouden van de HOP.  

 
Figuur 13. Juridische zaken verhoudingsgewijs 
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5.  Organisatie 

5.1 Organisatieontwikkeling 

De gemeente Goirle heeft in 2021 een organisatieontwikkeling doorgemaakt. De VTH-taken zijn 
belegd binnen het Domein Fysiek, en wel bij de teams Toezicht en Veiligheid en Leefomgeving en 
Economie. Deze teams werken nauw samen op VTH-gebied.  
De missie van het team Toezicht en Veiligheid is het creëren van een veilige woon- en leefomgeving 
voor iedereen die in Goirle woont en werkt. En de missie van het team Leefomgeving en Economie is 
het zorgvuldig, professioneel en snel duidelijkheid scheppen voor inwoners en ondernemers van de 
gemeente Goirle. Daarbij weegt het team de algemene en individuele belangen goed tegen elkaar af. 
Een goede communicatie met inwoners en ondernemers is daarbij belangrijk. 
Uitgangspunt bij de organisatieontwikkeling is het verkrijgen van een dynamische organisatie die 
vanuit een sterke basis actief en flexibel inspeelt op haar omgeving en ontwikkelingen, toegankelijk is 
voor inwoners en partners en die ook opzoekt om samen het goede te doen. De organisatie dient het 
maatschappelijk belang waarbij ze ook oog heeft voor individuele wensen van inwoners, bedrijven en 
organisaties. Dit hopen we te bereiken door het verkorten van de lijnen tussen uitvoering en beleid, 
het verminderen van overdrachtsmomenten in de VTH-werkprocessen en meer integraal werken in 
sterke teams die meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid tonen. In onze VTH-beleidsplannen is 
in de bijlagen aangegeven wat de VTH-werkprocessen zijn. Het is de bedoeling dat de nieuwe 
zelforganiserende teams beter kunnen opereren in lijn met de VTH-werkprocessen. Het beschikbaar 
hebben van voldoende capaciteit is daarbij een belangrijk punt. Tijdens de sessies bij de 
totstandkoming van de nieuwe organisatie is nadrukkelijk gekeken naar welke werkzaamheden 
binnen het VTH-domein invloed hebben op elkaar, afhankelijk zijn van elkaar en welke processen 
efficiënter kunnen worden ingericht. De werkprocessen moeten klantvriendelijk zijn ingericht en 
optimaal de verbeterdoelen van de wet ondersteunen ten aanzien van integraliteit, doorlooptijd en 
transparantie. Ook liggen beleid en uitvoering dichter bij elkaar. In 2022 wordt het nieuwe 
werkconcept verder uitgerold met hybride werken. Daarvoor wordt het gemeentehuis verbouwd. 
 

 
Figuur 14: Goirle Schakelt door in 2022 
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5.2 VTH Kwaliteitscriteria  

De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van de VTH-taken door gemeenten, provincies en 
omgevingsdiensten in het Omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te 
borgen. Deze kwaliteitscriteria zijn in brede samenwerking door de bevoegde gezagen ontwikkeld.  
Het voldoen aan de criteria zorgt ervoor dat het bevoegd gezag in staat is om de gewenste kwaliteit 
en continuïteit te leveren aan inwoners, bedrijven en instellingen en zorgt ervoor dat overheden 
onderling kwaliteit leveren en geeft duidelijkheid over welke kwaliteit we als opdrachtgevers mogen 
verwachten.  
 
De gemeenteraad heeft als gevolg van de wetgeving met betrekking tot de kwaliteitscriteria 2.1, de 
‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente 
Goirle’ vastgesteld, welke vanaf 29 mei 2019 van kracht is. Deze verordening regelt de kwaliteit van 
de in opdracht van burgemeester en wethouders door de omgevingsdienst uitgevoerde 
vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen het omgevingsrecht. Ten aanzien van de overige 
Wabo-taken die door of in opdracht van burgemeester en wethouders worden uitgevoerd hebben 
burgemeester en wethouders een zorgplicht voor een goede kwaliteit van de uitvoering. Per 1 juli 
2019 zijn de kwaliteitscriteria 2.2 van kracht. De verordening hoefde daartoe niet te worden 
aangepast. Bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet op 1 juli 2022 treedt de nieuwe 
Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) in werking ter vervanging van de huidige 
modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.  
 
Samenwerking 
De gemeente Goirle heeft een Kwaliteitsverordening VTH Omgevingsrecht. Om de gewenste 
kwaliteit op het gebied van VTH te behalen en behouden, heeft Goirle een samenwerking met de 
gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek en op onderdelen ook met Loon op 
Zand. In het kader van die samenwerking is op 20 december 2019 een categoraal aanwijzingsbesluit 
genomen. Hiermee is het mogelijk gemaakt dat toezichthouders en boa’s van de gemeente Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk op het gebied van het Omgevingsrecht op elkaars grondgebied ingezet 
kunnen worden. De samenwerkingsovereenkomst boa’s zijn in 2021 hernieuwd en bekrachtigd. Dit 
draagt bij aan het kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria genoemd in de verordening.  
 
Op basis van artikel 3 van de Kwaliteitsverordening VTH moet het college jaarlijks een beoordeling 
geven over de naleving van de kwaliteitscriteria. In dit uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag 
geven wij aan met welke taken wij deze doelen bereiken. Daarnaast moeten wij voor een aantal 
andere elementen beoordelen of wij hiermee hebben voldaan aan de doelstellingen van de 
Kwaliteitsverordening VTH.  
 
Deze elementen zijn: 
a. De dienstverlening ofwel de manier waarop (in communicatie, snelheid en service) de organisatie 

met belanghebbenden (aanvragers, omgeving, klagers etc.) omgaat. Voor het onderdeel milieu 
hebben we met de omgevingsdienst werkafspraken gemaakt over de manier waarop klachten 
worden afgehandeld. 

b. De uitvoeringskwaliteit van diensten en producten. De mate waarin een product voldoet aan de 
juridische doelen (zoals geformuleerd in de relevante wet- en regelgeving en de geformuleerde 
handhavingsdoelen in het handhavingsplan) en bijdraagt aan de omgevingsdoelen. Ook wel 
aangeduid als de inhoudelijke kwaliteit. Om de inhoudelijke kwaliteit van de geleverde producten 
te waarborgen vinden er bij het opstellen van de verschillende producten een aantal 
controlemomenten plaats. De medewerkers vergunningverlening en ruimtelijke ordening werken 
met elkaar samen en er wordt per situatie advies gevraagd. Met name de inhoudelijke kwaliteit 
wordt hier beoordeeld. Specifiek voor vergunningen en ontheffingen bestaat daarnaast een 
bouwplanoverleg waarbij een handhavingstoets vooraf plaatsvindt. Toezichthouders en 
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vergunningverleners bespreken samen nieuw binnengekomen aanvragen, zodat eventuele 
bijzonderheden bij beiden bekend zijn. Daarnaast beoordelen zij samen of een vergunning in de 
praktijk handhaafbaar is, met name de bijbehorende voorschriften. Hier ligt de nadruk op de 
technische kwaliteit van het besluit. Door deze twee toetsen wordt de kwaliteit van het genomen 
besluit voldoende gewaarborgd. Indien nodig wordt in een vroegtijdig stadium om juridisch 
advies gevraagd. 

c. De financiën in de vorm van de relatie met de begroting. Om uitvoering te kunnen geven aan de 
doelstellingen en prioriteiten, moet een realistische raming van de beschikbare capaciteit 
worden gemaakt. De beschikbare capaciteit wordt verdeeld over de reguliere werkzaamheden, 
prioriteiten en thema's, zoals in het handhavingsbeleid aangegeven. In de begroting wordt 
handhaving in de raming meegenomen. 

 
Inhoud van de kwaliteitscriteria  
De kwaliteitscriteria hebben betrekking op de organisatie en op de medewerkers. Het gaat over:  
- Proces (denk aan beschrijving werkprocessen, toetsingscriteria, handhavingsbeleid etc.); 
- Inhoud en prioriteiten (denk aan vaststellen van doelen en prioriteiten); 
- Kritieke massa: deskundigheid en continuïteit. Dit is de minimaal benodigde basiskennis en 

diepgaandere aanvullende kennis bij medewerkers voor de zelfstandige uitvoering van de taak. 
Ook moet de organisatie beschikken over een minimaal aantal medewerkers met de omschreven 
deskundigheid en frequentie om de noodzakelijke deskundigheid te kunnen borgen.  

 
De thuistaken 
Met betrekking tot de naleving van de VTH-kwaliteitscriteria voor de eigen organisatie valt het 
volgende te zeggen. In 2021 hebben op het gebied van VTH geen personele wijzigingen of wijzigingen 
in de werkzaamheden plaatsgevonden die maakten dat wij niet konden voldoen aan de door ons 
beoogde kwaliteit en waardoor wij niet konden voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals genoemd in 
onze eigen Verordening kwaliteit VTH. Begin 2021 is de senior vergunningverlener met pensioen 
gegaan. Een nieuwe vergunningverlener is aangenomen. In maart 2021 is de senior toezichthouder 
met bouwtechnische achtergrond met pensioen gegaan. Hier is, in overeenstemming met de 
Kwaliteitscriteria 2.2 en om de continuïteit te kunnen waarborgen, een nieuwe toezichthouder met 
bouwtechnische achtergrond voor aangenomen. Deze toezichthouder heeft ook ondermijning als 
aandachtsgebied. Daarnaast wordt via een bouwtechnisch adviesbureau extern advies en kennis 
ingehuurd, met name op bouwtechnisch gebied (bouwfysica, bouwakoestiek, brandveiligheid en 
constructieve veiligheid). Met de in aantocht zijnde Wkb is dit voldoende. De technische toetsing en 
het toezicht (Bouwbesluit hoofdstuk 2 tot en met 6) verdwijnen op den duur bij de gemeente.  
Voor de komende drie jaar is extra geld begroot voor VTH-taken die we kunnen gebruiken voor het 
voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Daarmee blijven we voldoen aan de 
beleidsdoelstellingen en kwaliteitscriteria. 
 
OMWB 
De OMWB verzorgt voor ons de vergunningverlening op het gebied van milieu, het toezicht en de 
handhaving op het gebied van milieu en de specialistische kennis op het gebied van afvalwater, 
bodem, externe veiligheid, geluid, groen en ecologie, luchtkwaliteit. De medewerkers van de OMWB 
zijn daarbij opgeleid volgens de eisen die worden genoemd in de Kwaliteitscriteria 2.2. We hebben 
een eigen milieutoezichthouder in dienst die ook voldoet aan de genoemde kwaliteitscriteria.  
 
Conclusie 
We concluderen dat we op het gebied van vergunningverlening bouwen/ruimtelijke ordening, 
vergunningverlening milieu, toezicht milieu en handhaving juridisch voldoende capaciteit in huis 
hebben. Op het gebied van toezicht bouwen/ruimtelijke ordening en dan met name bouwfysica 
(brandveiligheid, constructieve veiligheid, bouwakoestiek) huren we expertise in maar dat is gezien 
de overgang naar de Wkb een goede oplossing.  
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Op het gebied van cultuurhistorie waren we kwetsbaar. We beleggen deze taak in 2022 
nadrukkelijker bij de OdZoB waar we tot nu toe ook onze monumenten- en welstandsadviezen van 
verkregen. 
 
In onderstaande tabel zijn de vijf aandachtsgebieden met bijbehorende expertise opgesomd, 
genoemd in het document Kwaliteitscriteria 2.2. Aangegeven wordt of we zelf voldoen aan het 
kwaliteitscriterium Kritieke massa of dat we gebruik maken van externe expertise. Wanneer het 
nodig is om externen in te huren, wordt erop toegezien dat de betreffende medewerker goede 
kwaliteit levert, voldoende is opgeleid en dat het werk in overeenstemming met het beleid van de 
gemeente wordt uitgevoerd.  
 

2021  Uitleg 

A Generieke deskundigheidsgebieden  

1. Casemanagen Wabo, APV en bijzondere wetten Eigen deskundigheid  

2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening Eigen deskundigheid 

3.  Vergunningverlening milieu OMWB 

4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening Eigen deskundigheid 

5. Toezicht en handhaving milieu Deels zelf/deels OMWB 

6. Toezicht en handhaving bodem OMWB 

7. Toezicht en handhaving groene wetten Eigen deskundigheid 

B Juridische deskundigheden  

8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening Eigen deskundigheid 

9. Behandelen juridische aspecten handhaving Deels zelf/deels inhuur 

10. Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten Eigen deskundigheid 

11. Ketentoezicht OMWB 

12. Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur OMWB 

C Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwen  

13. Bouwfysica Deels zelf/deels inhuur 

14. Brandveiligheid Deels zelf/deels inhuur 

15. Constructieve veiligheid Deels zelf/deels inhuur 

16.  Bouwakoestiek Deels zelf/deels inhuur 

17. Slopen en asbest Deels zelf/deels OMWB 

D Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu  

18. Afvalwater (indirecte lozingen) OMWB 

19. Bodem, bouwstoffen, water OMWB 

20. Externe veiligheid OMWB 

21. Geluid Deels zelf/deels OMWB 

22. Groen en ecologie (Wabo-vergunningaanvragen) OMWB 

22A Groen en ecologie (vergunningverlening WNB) OMWB 

23. Luchtkwaliteit OMWB 

E Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke 
ordening 

 

24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte Eigen deskundigheid 

25. Exploitatie en planeconomie Eigen deskundigheid 

26. Cultuurhistorie OdZoB 

27. Energiebesparing en Duurzaamheid Eigen deskundigheid 
Figuur 15. We voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2. 
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5.3 OMWB vergunningverlening, toezicht en handhaving 

Het werkprogramma 2022 van de OMWB is tot stand gekomen in afstemming met de betrokken 
gemeenten. De omvang van het budget voor de VTH-taken die wij wegzetten bij de OMWB is 
gebaseerd op de geleverde producten in voorgaande jaren (zie hiervoor de evaluatie van de 
vergunningverlening over 2021), een prognose van de verwachte productie in 2022 en eventuele 
toezeggingen die de gemeente in 2021 heeft gedaan om producten of diensten mee te nemen in het 
werkprogramma voor 2022. De afrekening zal plaatsvinden op basis van de werkelijke afname van 
producten en diensten. Uitgangspunt van het werkprogramma van de OMWB is de MWB-norm 
(Midden West-Brabant Norm). Deze financieringsnorm is gebaseerd op geldende wetgeving en het 
bestuurlijk vastgestelde professioneel aanvaarbare minimum in de taakuitoefening. Zie ook het 
Werkprogramma OMWB gemeente Goirle 2022. 
 
In 2021 is het Programma Collectieve Taken OMWB 2021 - 2025 uitgebracht waarbij een doorkijk 
wordt gegeven naar de komende periode van vijf jaar. De voorbereiding op de Omgevingswet door 
de Omgevingsdienst en het daarna verder uitrollen speelt een belangrijke rol. De OMWB is trekker 
van regionale werkgroepen toepasbare regels, bruidsschat, omgevingsplan, DSO, Om beter 
informatie gestuurd en risicogericht VTH-taken op te kunnen pakken is het van het belang dat er 
betrouwbare data wordt ontwikkeld en geanalyseerd. Door een juiste inzet van data kunnen de 
kerntaken nog efficiënter en effectiever worden verricht. De eerste resultaten worden inmiddels 
geboekt binnen het agrarische dossier en bij de uitvoering van energietoezicht. De meerwaarde van 
data zal op korte termijn ook zichtbaar worden voor de keten- en branchegerichte aanpak.  
 
Bodem en externe veiligheid 
De OMWB herziet het regionale bodembeleid binnen haar werkgebied en voegt dat beleid samen in 
één regionaal geldend document in de vorm van een Nota bodembeheer. In 2021 is daarmee een 
start gemaakt. Begin 2022 zal de Nota bodembeheer worden vastgesteld. De directe aanleiding tot 
het actualiseren van het regionale bodembeleid is tweeledig. In 2022 loopt de geldigheid van twee 
regionale Nota’s af (de geldigheidsduur van de Nota bodembeheer is 10 jaar). Daarnaast moet het 
bodembeleid voldoen aan de Omgevingswet. Beide situaties vormen het uitgelezen moment om het 
lokale bodembeleid te actualiseren en nieuwe onderwerpen in het bodembeleid op te nemen. 
Hetzelfde geldt voor externe veiligheid.  
 
Milieuvergunningverlening 
In 2021 heeft de OMWB voor de gemeente Goirle aanvragen om omgevingsvergunning milieubeheer 
behandeld, beoordelingen milieueffectrapportage (m.e.r.) en meldingen activiteitenbesluit. 
 
Hieronder is weergegeven welke aanvragen dit jaar door de OMWB zijn behandeld inclusief de 
doorlooptijden. In deze cijfers zijn nog enkele overlopende zaken van 2020 meegenomen.  
 

Type aanvraag Aantal 2020 Aantal 2021 

Omgevingsvergunning Milieubeheer 7 4 

m.e.r.-beoordelingen 4 4 

Meldingen activiteitenbesluit 38 23 

Totaal 49 31 

Figuur 16. Behandelde aanvragen in 2021 
 

Onderscheid is te maken in de volgende doorlooptijden: 
1) Omgevingsvergunning milieubeheer, 26 weken; wettelijk verplicht; 
2) m.e.r.-beoordeling, 6 weken; wettelijk verplicht; 
3) Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer, 8 weken; redelijke termijn. 
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Aanvraag 
Binnen termijn 

2020/2021 
Buiten termijn 

2020/2021 
Langere 

Procedure 
Totaal 

2020/2021 

Melding activiteiten besluit 20/13 18/13 12/6* 38/23 

m.e.r.- beoordeling 1/1 3/3 3/0 4/4 

Omgevingsvergunning 
milieubeheer 

4/2 3/2*** 3/1** 7/5 

Totaal  25/14 24/ 18 49 

Figuur 17. Doorlooptijden 2020/2021 
 
*     aanvragen met verlening uitstel (langere procedure door aanvullende gegevens) 
**   alle aanvragen met verlening uitstel (langere procedure door aanvullende gegevens schorten of dagen) 
*** aanvragen welke van rechtswege zijn verleend door geen tijdige beslissing  
 

In onderstaande grafieken is een overzicht van de gehaalde doorlooptijden ten aanzien van de 
afgesproken uitgangspunten weergegeven. 
 

   
Figuur 18. Doorlooptijden 2020 
 
In de volgende grafieken is het resultaat van 2021 weergegeven om te constateren of dat met 
betrekking tot de vergunningverlening van Omgevingsvergunningen milieubeheer (administratief) 
verbeteringen zijn gerealiseerd. De wettelijk verplichte termijn van 26 weken wordt vaker gehaald. 
Op het gebied van meldingen Activiteitenbesluit zijn geen verbeteringen gerealiseerd. Maar de 
termijn van acht weken is een redelijke termijn en niet een wettelijk verplichte. De afhandeling van 
m.e.r.-beoordelingen worden in driekwart van de gevallen niet binnen de wettelijk verplichte termijn 
van zes weken afgehandeld. 
 

 
Figuur 19. Doorlooptijden 2021 
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Conclusie vergunningverlening door de OMWB 
De OMWB heeft op het gebied van de vergunningverlening over de volle breedte van de 
vergunningverlening een minder goede prestatie geleverd. Dit is gedeeltelijk te wijten aan niet het 
aanleveren van de juiste zaken door de aanvrager, echter het is ook aan de OMWB om dit soort 
onderdelen in het vergunningverleningsproces op orde te houden. Gezien de vermindering van het 
aantal aanvragen was de verwachting van de gemeente Goirle dat een verbetering zou optreden. Dat 
is echter niet gebeurd. In 2022 is een van de speerpunten dat de coördinator OMWB er op toe ziet 
dat de OMWB de gemaakte afspraken nakomt.  
 
Milieutoezicht 
De OMWB voert elk jaar controles uit voor de gemeente Goirle bij bedrijven in de categorieën B2, C, 
D, BRZO en op bedrijven die vuurwerk verkopen. Het afgesproken aantal controles is uitgevoerd. 
In totaal zijn 49 controles door de OMWB uitgevoerd voor de gemeente Goirle. 
 

Soorten controles  49 100% 

Milieu 15 31% 

Wet natuurbescherming  12 24% 

Voorschriften Activiteitenbesluit 15 31% 

Energie 7 14% 

Figuur 19. Uitgevoerde controles in 2021 

 

Soorten overtredingen  34 100% 

Milieuovertredingen  9 31% 

Wet natuurbescherming overtredingen 2 24% 

Voorschriften Activiteitenbesluit overtredingen 11 31% 

Energie overtredingen 12 14% 

Figuur 20. Geconstateerde overtredingen in 2021 
 
Onderstaand de grafische voorstelling van de controles  
 
 

                    
 
Figuur 21. Verdeling controles en overtredingen 
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Figuur 22. Hercontroles en overtredingen in 2021 
 
Controleverslagen 
Voor de controles vinden we een rapportagetijd van 4 weken een acceptabele redelijke termijn.  
In 2021 hebben we het navolgende geconstateerd.  
 

CONTROLEVERSLAGEN 2020/2021 

Onderdeel Aantal Percentage 

Controleverslag 55/49 100%/100% 

Controleverslag aangeleverd binnen 4 weken  20/34 36%/69% 

Controleverslag aangeleverd tussen 4 en 8 weken 15/7 27%/14% 

Controleverslag meer dan 8 weken  18/8 33%/16% 

Controle verslag niet ontvangen  2/0 4%/0% 

HERCONTROLES 

Onderdeel Aantal Percentage 

Hercontroles  31/21 100% 

Hercontroles tijdig uitgevoerd 4/9 13%/43% 

Hercontroles niet tijdig uitgevoerd 22/7 87%/33% 

Hercontroles nog te plannen 5/5 16%/24% 

OVERTREDINGEN  

Onderdeel Aantal Percentage 

Overtredingen 31/34 100%/100% 

Opgeloste overtredingen 16/17 51%/50% 

Niet opgeloste overtredingen  7/3 23%/9% 

Status onbekend 8/14 26%/41% 

 
Conclusie toezicht door de OMWB 
De OMWB heeft op het gebied van toezicht en handhaving duidelijke stappen gezet op het gebied 
van het aanleveren van de controleverslagen. In 2021 zijn vaker extra controles op verzoek van de 
gemeente Goirle uitgevoerd. De hercontroles zijn vaker binnen de afgesproken termijnen uitgevoerd. 
 
Werkprogramma 2022 
Het werkprogramma van de OMWB voor de gemeente Goirle is uitgangspunt voor 2022. Dit 
werkprogramma is bijgevoegd als bijlage 6.6. 
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6.  Bijlagen 

6.1  Afkortingen/begrippenlijst 

 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 

APV Algemene Plaatselijke Verordening 

Awb Algemene wet bestuursrecht 

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

BENG Bijna Energie Neutrale Gebouwen 

Bbl Besluit bouwwerken leefomgeving 

Bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

Boa Buitengewoon opsporingsambtenaar 

Bor Besluit omgevingsrecht 

BRZO Besluit risico’s zware ongevallen 

BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CLO Centric Leefomgeving 

DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet 

GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 

GHO Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure 

IBT Interbestuurlijk Toezicht 

iTP Integraal Toezicht Protocol 

iTV Intensivering Toezicht Veehouderijen 

KPI Kritieke prestatie indicator 

KvK Kamer van Koophandel 

m.e.r. Milieueffectrapportage 

MWB-norm Midden- West-Brabant norm 

OMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

OdZoB Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 

OVV Onderzoeksraad voor de Veiligheid 

Per Perchloorethyleen 

RvS Raad van State 

REKS Regionale Energie- en Klimaatstrategie 

RIEC Regionaal Informatie- en Expertise Centrum  

SSiB Samen Sterk in Brabant 

Twm Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

VAB Vrijkomende agrarische bebouwingen 

VFL Verordening Fysieke Leefomgeving 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

VVGB Verklaring van Geen Bedenkingen 

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wed Wet op de economische delicten 

WEP Wet elektronische publicaties 

Wkb Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Wm Wet milieubeheer 

WNB Wet Natuurbescherming 

Wob Wet openbaarheid van bestuur 

Woo Wet open overheid 

WOZ Wet Onroerende Zaken 
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6.2  Doelen Vergunningverlening beleid 2019 - 2022 

Doelen die zijn vastgelegd in het document “Vergunningverlening beleid gemeente Goirle 2019 – 
2022” vormen de basis voor het VTH-uitvoeringsprogramma 2021.  
 

 
ONZE MISSIE: 

"Wij stellen ons dienstbaar op en zetten ons duurzaam in door op een goede manier te communiceren met inwoners die iets willen 
ondernemen, om zo tot een gedragen uitkomst te komen, onder voorwaarde dat de uitkomst kwalitatief goed tot stand kan 

komen en geen nadeel oplevert voor de omgeving omdat er volgens de regels is gehandeld." 
 

DUURZAAM  

1. Doel: Duurzame uitkomst  
Waarom van belang: 
Kwaliteit in de organisatie kan bijdragen aan een fijne samen-
werking en het vertrouwen tussen de gemeente en de burger.  
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: ontwikkeling van de regels.  

I. Ontwikkeling van een systematiek waarin 
inwoners aan de gemeente kunnen aangeven 
tegen welke regels zij aanlopen. Mogelijk kan de 
gemeente dan de regels aanpassen of afschaffen 
(deregulering). 

II. Aanpassen Welstandsbeleid. 
❖ Doelstelling: bijdragen aan de ontwikkeling van de 

organisatie. 
I. Opzetten auditsysteem en jaarlijks toepassen. 
II. Analyse impact invoering Wet private 

kwaliteitsborging. 
III. Opstarten werkgroep in GHO verband voor 

verbetering en stroomlijning van werkprocessen. 
❖ Doelstelling: (doorlooptijd) aanvraag beheersen. 

I. Digitalisering van de werkomgeving. 
II. Mandatering aanpassen. 
III. Geen van rechtswege vergunningen. 

 

2. Doel: Duurzame omgeving  
Waarom van belang: 
De uitkomst mag geen afbreuk doen aan de democratisch tot 
stand gekomen regels (meedenken en veilige leefomgeving). 
  
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: meedenken met de inwoners, voor zover de 

kwaliteit van de leefomgeving niet in het geding komt. 
I. Actief in gesprek gaan met de inwoners bij een de 

wens om iets te willen ondernemen. Duidelijk 
aangeven wat wel mag en uitleggen wat het doel 
is van bepaalde regels om toe een gedragen 
uitkomst te komen.  

❖ Doelstelling: een veilige leefomgeving. 
I. Verdere ontwikkeling van de Bibob-structuur.  

DIENSTBAAR 

3. Doel: Dienstbare service  
Waarom van belang: 
Volgens de missie en het bestuursakkoord zijn niet alleen de 
regels belangrijk, ook de manier waarop gecommuniceerd wordt 
over deze regels.  
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: het managen van de verwachtingen en 

creëren van bewustwording (preventieve communicatie).  
I. Verstrekken van algemene informatie over veel 

voorkomende vergunningszaken. 
II. Start van een campagne met de slogan: ‘Eerst 

(laten) checken dan doen, dè doen we’. 
❖ Doelstelling: tijdens het proces duidelijk communiceren 

met een menselijke maat (reactieve communicatie).  
I. Het ontwikkelen van een communicatiestrategie. 

Sturen we alleen brieven, gaan we langs of bellen 
we ook even op? 

II. (Standaard)brieven aanpassen naar Heldere taal.  
III. Meten van ervaringen na afhandeling van een zaak. 

 

4. Doel: Dienstbare uitkomst  
Waarom van belang: 
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een gedragen 
uitkomst. Niet alleen de gemeente is aan zet, ook bij een 
initiatiefnemer ligt een verantwoordelijkheid om de omgeving 
mee te krijgen in zijn of haar plan. 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar als voldaan is aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: het ontwikkelen van een omgevingsdialoog.  

I. Het invoeren van een omgevingsdialoog.  
❖ Doelstelling: pre-mediation.  

I. Bij elke bezwaarzaak bezien of partijen met 
elkaar of met de gemeente in gesprek willen.  
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6.3  Doelen Toezicht- en handhavingsbeleid 2019 - 2022 

Onderstaande doelen die zijn vastgelegd in het document “Toezicht- en handhavingsbeleid 
gemeente Goirle 2019 – 2022” vormen de basis voor het VTH-uitvoeringsprogramma 2021.  
 

 
ONZE MISSIE: 

"Wij stellen ons dienstbaar op en zetten ons duurzaam in door op een goede manier te communiceren met inwoners die iets willen 
ondernemen, om zo tot een gedragen uitkomst te komen, onder voorwaarde dat de uitkomst kwalitatief goed tot stand kan 

komen en geen nadeel oplevert voor de omgeving omdat er volgens de regels is gehandeld." 
 

DUURZAAM  

5. Doel: Duurzame uitkomst  
Waarom van belang: 
Kwaliteit in de organisatie kan bijdragen aan een fijne 
samenwerking tussen de gemeente en de burger. De inwoner 
moet kunnen vertrouwen op een goede kwaliteit van de 
organisatie. 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande): 
❖ Doelstelling: bijdragen aan de ontwikkeling van de 

organisatie 
IV. Opzetten auditsysteem en jaarlijks toepassen. 
V. Analyse impact invoering Wet private 

kwaliteitsborging. 
VI. Aan de slag met de uitkomsten uit het 

benchmark onderzoek over de boa inzet. 
❖ Doelstelling: (doorlooptijd) proces beheersen. 

IV. Digitalisering van de werkomgeving 
(standaardsjablonen, DSO, inrichten systeem 
voor indicatoren/rapportages). 

V. Mandatering aanpassen. 
 
 

6. Doel: Duurzame omgeving  
Waarom van belang: 
De uitkomst mag geen afbreuk doen aan de democratisch tot 
stand gekomen regels (meedenken en veilige leefomgeving). 
 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande):  
❖ Doelstelling: meedenken met de inwoners, voor zover de 

kwaliteit van de leefomgeving niet in het geding komt. 
II. Actief in gesprek gaan met de inwoners tijdens 

toezicht- en handhavingsacties. Duidelijk 
aangeven wat wel mag en uitleggen wat het doel 
is van bepaalde regels om tot een gedragen 
uitkomst te komen.  

❖ Doelstelling: een veilige leefomgeving. 
II. Naleefgedrag van 50% bij basistaken (OMWB) na 

eerste hercontrole (nu 37%).  
III. Naleefgedrag van 90% na hercontrole bij 

controles op omgevingsvergunningen 
bouw/ruimtelijke ordening en meldingen 
brandveilig gebruik/sloop. 
 

DIENSTBAAR 

7. Doel: Dienstbare service  
Waarom van belang: 
Volgens de missie en het bestuursakkoord zijn niet alleen de 
regels belangrijk, ook de manier waarop gecommuniceerd 
wordt over deze regels.  
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande):  
❖ Doelstelling: het managen van de verwachtingen en 

creëren van bewustwording (preventief informeren).  
III. Verstrekken van (algemene) informatie over het 

toezicht- en handhavingsproces. 
❖ Doelstelling: tijdens het proces duidelijk communiceren 

met een menselijke maat (reactief communiceren).  
IV. Het (verder) ontwikkelen en werken aan de hand 

van een communicatiestrategie. Sturen we alleen 
brieven, gaan we langs of bellen we ook even op? 

V. (Standaard)brieven aanpassen naar klant-klare taal.  
VI. Meten van ervaringen bij klanten na afhandeling 

van een zaak. 
 
 
 

8. Doel: Dienstbare uitkomst  
Waarom van belang: 
Het is goed voor een omgeving om te komen tot een gedragen 
uitkomst.  
 
 
Hoe gaan we dat doen (meetbaar: als voldaan aan 
onderstaande):  
❖ Doelstelling: pre-mediation.  

II. Bij elke handhavingszaak bezien of partijen met 
elkaar of met de gemeente in gesprek willen. 
De gemeente kan bij een handhavingszaak dan 
meedenken en kaders meegeven om tot een 
oplossing te komen. 
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6.4 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening cijfermatige onderbouwing 2022 

 

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening 2022 

Type /functie Complexiteit /soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit in 
uur 

Kosten 

VERGUNNING WABO IN HUIS (casemanagement) 

Advies Advies aan de balie / telefoon 500 1,5 750   

Vooroverleg Vooroverleg/pre-mediation 150 7,5 1125   

Wonen CAT I       dakkapel 35 6 210   

  CAT I  €  <100.000 30 18 540   

  CAT II €  <100.000-1.000.000 41 24 984   

  CAT III € >1.000.000 7 28 196   

Bedrijf  CAT I  €  <100.000 12 12 144   

  CAT II €  <100.000-1.000.000 7 24 168   

  CAT III € >1.000.000 3 26 78   

Publiek CAT I  €  <100.000 6 23 138   

  CAT II €  <100.000-1.000.000 5 28 140   

  CAT III € >1.000.000 1 30 30   

Gebruik Gebruik 20 12 220   

Aanleg Aanlegvergunning 2 12 24   

  Overig     26,5   

Subtotaal VV       4773,5   

            

Melding sloop Zonder asbest 50 2 100   

  Met asbest 25 2 50   

Melding brand Melding brandveilig gebruik 11 3 33   

Melding bodem Melding bodemenergiesysteem 5 2 10   

Subtotaal melding       193   

            

Fte in uren Benodigde uren     4966,5   

Casemanager Wabo Beschikbare uren 3.5 (fte)1 1419 4966,5 Zie begroting 

Balans       0   

VERGUNNING WABO BUITENSHUIS 

Voor vergunningen buitenshuis zie Werkprogramma OMWB 2022 

 
 
 
 
 
 

 
1 Fte berekening: 1 fte staat voor 1880 uur. Dan gaat het om beschikbare uren. Van deze uren zijn 461 uren indirect 
productieve uren. Deze uren gaan op aan opleiding, overleggen, ziektedagen etc. In de tabellen wordt gerekend met 
productieve uren. 1 fte staat in dat geval voor 1419 productieve uren. 
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APV BIJZONDERE WETTEN (casemanagement) 

APV Evenement 25 10 250   

  Kap (Wabo) 67 5 335   

  Uitweg (Wabo) 18 5 90   

  Exploitatie 24 10 240   

  Collecte 2 8 16   

  Standplaats en markt 13 6 78   

  Overig APV corona gerelateerd 20 12 240   

Bijzondere wet DHW 6 16 96   

  Kansspel 2 14 28   

  Overig Bijzonder 3 15 46   

Subtotaal        1419   

            

Fte in uren Benodigde uren     1419   

Casemanager APV en 
bijzondere wetten 

Beschikbare uren 1.0 (fte) 1419 1419 Zie begroting 

Balans       0   

JURIDISCH en BELEID 

Soorten Pre-mediation/advies 106 3 319   

  Bezwaar 20 35 700   

  Voorlopige voorziening/(hoger) Beroep 10 40 400   

Subtotaal juridisch       1419   

            

VTH-juridisch 
beleidsmatig 

Beleidsdoelstellingen realiseren en 
formuleren/actualiseren 
beleid/projectleider Omgevingswet 

   709,5   

            

Fte in uren Benodigde uren     2128,5   

  Beschikbare uren 1.5 (fte) 1419 2128,5 Zie begroting 

Balans       0   

OVERIG 

Administratief Administratieve werkzaamheden 1,6 (fte) 1419 2270,4 Zie begroting 

Brandweer Advies aanvragen      Budget Veiligheidsregio 

Politie Advies aanvragen      Budget Veiligheidsregio  

Stedenbouw advies Advies aanvragen 0,3 (fte) 1419 425,7 Zie begroting 

Groen advies Advies aanvragen 0,7 (fte) 1419 993,3 Zie begroting 

Verkeer advies Advies aanvragen 0,4 (fte)  1419 567,6 Zie begroting 

Monumenten OdZoB Advies aanvragen    Budget OdZoB 

Her- en bijscholing n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7.500 euro 
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6.5 Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving cijfermatige onderbouwing 2022 

 

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022 

Type /functie Complexiteit /soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit in 
uur 

Kosten 

TOEZICHT BOUW/RUIMTELIJKE ORDENING/SLOOP 

Soorten Toets vergunningvrij 30 6 180   

Wonen CAT I   dakkapel (verg. plichtig) 0 1,5 0   

  CAT I   € < 100.000 40 13 520   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 38 23 874   

  CAT III € > 1.000.000 8 50 255   

Bedrijf  CAT I  € < 100.000 20 17 340   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 15 23 345   

  CAT III € > 1.000.000 2 62 124   

Publiek CAT I  € < 100.000 5 18 90   

  CAT II € 100.000 - € 1.000.000 1 31 31   

  CAT III € > 1.000.000 0 80 -   

Gebruik Gebruik 20 8 160   

Aanleg Aanlegvergunning 3 3 9   

Klachten Klachten 20 3 60   

Toezicht 
Toezicht in kader handhaving en 
hercontrole 

50 10 500   

Toezicht Ondermijning n.v.t. n.v.t. 700,3   

Subtotaal        4188,3  

            

Melding sloop Zonder asbest 25 2 50   

Melding brand Melding brandveilig gebruik 12 2 24   

Subtotaal       74   

            

Fte in uren Benodigde uren     4257   

  Beschikbare uren 3 (fte) 1419 4257 Zie begroting 

Balans       0   

TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU 

Soorten 
Cat. A-B1 inrichtingen (inclusief project 
energiebesparing bij bedrijven)  

75 8 600   

  Cat. B2-D1 + iTV-deelname n.v.t. n.v.t. n.v.t 
Zie werkprogramma 
OMWB 

Klachten Klachten 20 10 200   

Toezicht Toezicht in kader handhaving 5 8 40   

Hercontrole Hercontrole 20 5 100   

          

Fte in uren  Benodigde uren      993,3 Zie begroting  

 Beschikbare uren  0,7 (fte)   993,3  

 Balans     0   
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Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022 

Type /functie Complexiteit /soort 
Verwacht 
aantal P/J 

Uur per 
aantal 

Geraamde capaciteit in 
uur 

Kosten 

APV BIJZONDERE WETTEN   

Soorten Verkeer en vervoer   18 per week 936   

  Openbare ruimte   10 per week 520   

  Veiligheid   6 per week 312   

  Bouw en milieu   2 per week 104   

Subtotaal        1872   

            

Fte in uren Benodigde uren     1872   

  Beschikbare uren boa   1872 1872 Zie begroting 

Balans       0   

JURIDISCH en BELEID 

Soorten Pre-mediation/advies/waarschuwing 150 3 450   

  Handhaving 20 23 460   

  Bezwaar 15 35 350   

  Voorlopige voorziening/(Hoger) Beroep 10 40 525   

 Wob-verzoeken 5  40 200   

            

VTH juridisch 
beleidsmatig 

Beleidsdoelstellingen realiseren en 
schrijven/aanpassen 
beleid/projectleider Omgevingswet 

   853   

            

Fte in uren Benodigde uren     2838   

  Beschikbare uren 2.0 (fte) 1419 2838 Zie begroting 

Balans       0   

OVERIG 

Brandweer 
Toezicht en handhaving (10X 
onderwijsfunctie/ 7X 
bijeenkomstfunctie) 

   Budget Veiligheidsregio  

Politie Toezicht en handhaving     Budget Veiligheidsregio  

Waterschap Toezicht en handhaving     

Groen toezicht Toezicht team Beheer en Onderhoud 15 4 n.v.t. Zie begroting 

Uitweg toezicht Toezicht team Beheer en Onderhoud 7 4 n.v.t. Zie begroting 

Her- en bijscholing     7.500 euro 
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het werkprogramma (WP) 2022 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

(OMWB) voor uw gemeente. Het jaar 2022 is een bijzonder jaar, aangezien we samen op weg gaan 

naar de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe wet 

exact aangrijpt op alle producten en diensten in ons werkprogramma.  

 

De afgelopen periode hebben wij samen met de ambtelijke vertegenwoordiger(s) van uw gemeente 

gewerkt aan het opstellen van een werkprogramma voor 2022. 

 

In de basis bestaat het WP 2022 uit dezelfde producten en diensten als het WP 2021. In hoofdstuk 

2 beschrijven we thema’s en activiteiten die specifiek zijn voor het WP 2022. 

 

In hoofdstuk 3 vindt u de financiën van het WP 2022 verdeeld over programma 1,2 en 3.  
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2. Uitwerking thema’s en activiteiten 2022 
 

2.1 Omgevingswet  
 

2.1.1 Inhoudelijke ontwikkelingen 

 

Na het uitstel van de invoering van de Omgevingswet in 2020 is de nieuwe datum van inwerkingtre-

ding 1 juli 2022. De Omgevingswet bundelt 26 wetten die regels bevatten die de fysieke leefomge-

ving raken, zoals milieu-, bouw- en waterwetgeving. De Omgevingswet omvat ook nieuwe thema’s, 

zoals gezondheid en veiligheid. Belangrijke doelstelling van de wet is het omgevingsbeleid en de 

ambities van de gemeenten af te stemmen op de behoeften en doelstellingen van inwoners en be-

drijven. 

 

Enkele veranderingen zijn bijvoorbeeld een beslistermijn die wordt teruggebracht naar 8 weken en 

van het begrip ‘inrichting’ naar ‘milieubelastende activiteit’. Maar ook de wijze waarop we in houding 

en gedrag initiatiefnemers benaderen. In de samenwerking met gemeenten, provincie en ketenpart-

ners vraagt dit een goede afstemming. Onderdelen daarvan zijn eenduidige afspraken en een helder 

beeld over het samenspel tussen OMWB en deelnemer en daarmee de inrichting van bijvoorbeeld 

het vooroverleg en de omgevingsdialoog. Om de digitale samenwerking te bevorderen wordt het 

Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) door het Rijk ontwikkeld. Het DSO bundelt en ontsluit informa-

tie die bij de diverse (keten)partners aanwezig is. Zowel omgevingsdiensten als haar deelnemers 

moeten tijdig zorgen dat hun systemen aansluiten bij het landelijke DSO.  

 

Met het opstellen van het Werkprogramma 2022 zou rekening moeten worden gehouden met de 

komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet zorgt voor een aantal veranderingen voor zowel 

gemeenten, OMWB als de andere ketenpartners. De impact (soort product, aantal producten en 

kengetal) is echter op dit moment nog niet te maken, door de simpele reden dat we nog geen erva-

ring hebben met deze wet en nog geen data hebben opgebouwd en we uiteindelijk nog niet weten 

wat ons te wachten staat aan ontwikkelingen op zeer korte termijn. Toch is het, uit het oogpunt van 

het creëren van de juiste verwachtingen, noodzakelijk dat in het werkprogramma 2022 rekening 

wordt gehouden met de Omgevingswet. Daarnaast volgt op korte termijn ook een notitie welke is 

bedoeld om u inzicht te geven in de verandering en geeft tevens een advies hoe dit in het toekomstig 

werkprogramma 2023 kan worden opgenomen.  

Waarom toekomstig, wij gaan voor werkprogramma 2022 uit van een bijstelling op basis van voor-

gaande jaren met een indexatie. In de hiervoor genoemde notitie geven we aan wat tot nu toe de 

verwachtingen zijn ten aanzien van de Omgevingswet. We zijn ons ervan bewust dat we komend 

jaar 2022 veelal nog zaken zullen afhandelen onder het oude recht. Wij vragen gemeenten om in 

hun begroting ruimte te houden voor ontwikkelingen aangaande de omgevingswet. Bij invoering op 

1 juli 2022 zullen we eind 2022 meer inzicht hebben in de impact van de omgevingswet op onze 

werkzaamheden en zullen wij beter instaat zijn een goed werkprogramma te maken.      

 

Procesafspraak: 

1-2 maanden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet maakt de OMWB met u hernieuwde 

afspraken met betrekking tot de verder invulling van werkzaamheden voor het resterende jaar 

(2022). 

 

2.1.2 Wat betekent dit voor het WP 2022? 

 

De OMWB is volop bezig om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Tijdens deze voorbereiding 

zien we dat er niet voor alle taakvelden een beleid neutrale overgang mogelijk is. Willen we het 

werkprogramma in de toekomst “omgevingswet proof” maken zullen we samen met de eigenaren 

(en ketenpartners) de activiteiten onder de Omgevingswet moeten gaan afstemmen. Op dit moment 

ontbreekt daarvoor de noodzakelijke data en ervaring met de Omgevingswet en hierdoor zal het 

waarschijnlijk pas over een aantal jaren mogelijk zijn een volledig programma te schrijven waarin 
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alle Omgevingswet-aspecten volledig zijn doorgevoerd. We gaan er dus noodgedwongen van uit dat 

er sprake zal zijn van een overgangsperiode. Het is van groot belang dat we gedurende deze over-

gangsperiode in gezamenlijkheid werken aan de toekomst en een set van afspraken maken hoe we 

deze overgangsperiode zo effectief en efficiënt mogelijk gebruiken. Deze set met afspraken willen 

we komende maanden voor de deelnemers gaan maken. 

 

Afstemming tussen de verschillende (keten) partners is noodzakelijk om de veranderende werkpro-

cessen goed op elkaar te laten aansluiten en het werk tijdig en juist te kunnen uitvoeren. 

In de post advies beleid leefomgeving is hiervoor een bedrag van € 10.000 voorgesteld. Deze post 

is nodig om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke afstemming tussen de OMWB met uw gemeente 

tijdig, gestructureerd en goed verloopt.  

 

De OMWB voert de volgende activiteiten uit voor dit bedrag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optioneel: Naast deze min of meer noodzakelijke onderwerpen zou de OMWB graag met u en de 

programmamanager in gesprek treden over het leveren van een “milieu” bijdrage door de OMWB  bij 

het vormen/opstellen van omgevingsinstrumenten, zoals de Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Om-

gevingsprogramma.  Ook kan de OMWB een bijdrage leveren aan het screenen van de Bruidsschat 

(specifiek) voor uw gemeenten. Het uitwerken van de bruidsschat kan op gemeentelijk niveau wor-

den uitgevoerd om zo gemeente specifieke regels op te stellen. Sommige onderwerpen uit de bruids-

schat lenen zich ook voor een gezamenlijke gemeenten overstijgende aanpak. Hierdoor ontstaat er 

een efficiency voordeel bij het uitwerken van de Bruidsschat maar bij het toepassen en controleren 

van die regels voor de OWMB. Om hiervoor een passende aanbieding te maken zal de OMWB de 

behoeftes ophalen bij alle gemeenten in haar regio en bekijken of een gezamenlijke aanpak voor 

sommige onderwerpen effectief en efficiënt kan zijn. Omdat dit “aanpassingen” zijn die voor de ge-

meenten deel uit maken van het implementatieplan van de Omgevingswet (op termijn) zal hiervoor 

per gemeente een separate aanbieding worden gedaan.  

 

De gemeente Goirle heeft voor de post beleid en leefomgeving € 7.500 opgenomen, zodat nog nadere 

afstemming moet plaatsvinden welke werkzaamheden voor u worden uitgevoerd in 2022.  

 

2.2 Overdracht bodem taken  

 
2.2.1 Inhoudelijke ontwikkelingen 

 

Met de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 verschuift het bevoegd 

gezag voor bodem en ondergrond voor een groot deel van provincie naar gemeenten. Gemeenten 

zijn dan primair beheerder van de bodemkwaliteit voor hun grondgebied. Door deze overdracht ko-

men alle basistaken voor de bodem(sanering) bij de gemeenten te liggen. Daarentegen gaan er 

nr. Onderwerp Bedrag 

1 Inregelen en testen DSO (incl. instellen behandeldienst en sa-

menwerkingsfunctionaliteit) 

€ 1.500 

2 Inregelen van de VTHA-processen met uw gemeente € 1.500 

3 Inregelen rol, taken bevoegdheden van de OMWB bij intaketafel 

en Omgevingstafel 

€ 1.500 

4 Testen van onderdeel 2 en 3 door middel van het behandelen 

van een test casus 

€ 4.000 

5 Monitoren van de voortgang en eventuele aanpassingen van de 

onderdelen 1 t/m 4 en periodiek (1x per 2 maanden) bespre-

ken. 

€1.500 

   

 Totaal € 10.000 
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vanuit de huidige bevoegd gezag gemeenten, in de OMWB-regio de gemeenten Tilburg en Breda, 

ook taken over van gemeente naar de provincie. Het betreft de verantwoordelijkheid voor de grond-

waterkwaliteit. Hierbij blijven de provincie en de gemeenten Tilburg en Breda verantwoordelijk voor 

de locaties die onder het overgangsrecht vallen. Dit zijn onder meer spoedlocaties en lopende sane-

ringen. 

 

Het landelijke beleid voor bodembeheer blijft op hoofdlijnen hetzelfde. Het Rijk stelt afhankelijk van 

het bodemgebruik omgevingswaarden vast. Binnen deze waarden krijgen gemeenten wel bestuur-

lijke afwegingsruimte of bijvoorbeeld nog sanering nodig is afhankelijk van het bodemgebruik, of 

wanneer een bodemonderzoek vereist is bij bouwen en bestemmen. De vertaling van deze afwe-

gingsruimte dient in het Omgevingsplan plaats te vinden. 

 

Samen met de provincie, de ODZOB en de ODBN heeft de OMWB in oktober 2021 een transitiedocu-

ment opgesteld over de overdracht van de bodemtaken (Brabant brede projectgroep transitie bo-

demtaken naar Omgevingswet). In dit document worden de procesmatige en financiële gevolgen 

onderverdeeld naar basis- en verzoektaken die per regio en gemeente inzichtelijk worden gemaakt. 

Implementatie van het transitiedocument vindt in 2021 en begin 2022 plaats, zodat elke dienst (en 

gemeente) gereed is voor de nieuwe taakuitvoering per 1 juli 2022. De hoogte van de bijdrage voor 

gemeenten en de financieringsvorm zijn op dit moment nog niet bekend.  

 

Daarom vragen wij uw aandacht voor de benodigde financiën voor het uitvoeren van de nieuwe 

bodemtaken. Om enige houvast te kunnen geven is in paragraaf 2.2.2 een inschatting (ordegrootte) 

gegeven van de benodigde financiën per gemeente. Deze schatting is in september 2021 toegelicht 

in een AO Themabijeenkomst. Bij de schatting van het benodigde budget voor de nieuwe bodemtaken 

is uitgegaan van: 

- het aantal meldingen voor vergelijkbare bodemtaken dat de afgelopen 4 jaar per gemeente, 

in opdracht van de provincie, is afgehandeld; 

- het ‘Verantwoord uitvoeringsniveau’ van afhandeling en toezicht van de nieuwe bodemtaken, 

zoals uitgewerkt door de Brabant brede projectgroep; 

- een percentage van 20% van het toezichtsbudget voor de inzet van repressieve handhaving; 

- Voorafgaand aan de definitieve schatting van de ureninzet per gemeente zal met de gemeen-

ten worden bekeken of nieuwe grote bodem gerelateerde ontwikkelingen in de gemeente 

plaats zullen gaan vinden of de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, die aanleiding geven 

de geschatte uren inzet naar boven of beneden bij te stellen. Deze werkwijze hanteert de 

OMWB al een aantal jaar bij het Besluit bodemkwaliteit. De definitieve schatting zal als voor-

stel aan de gemeente worden voorgelegd voor het werkprogramma van het komende jaar. 

 

De afhandeling van en toezicht op door gemeente nog te stellen maatwerkregels in Omgevingsplan 

zijn (nog) geen onderdeel van de schatting van het benodigde budget voor de nieuwe bodemtaken. 

 

De gemaakte inschatting heeft enkel tot doel een beeld te vormen van de hoogte van de benodigde 

financiën gebaseerd op het huidige bodembudget en de in 2022 geldende uurtarieven. Hieraan kun-

nen vanzelfsprekend geen rechten ontleend worden. Vanaf 2022 willen wij de gemaakte inschatting 

evalueren aan de hand van de werkelijke aantallen van de milieubelastende activiteiten en zo komen 

tot een beter inschatting van de benodigde middelen. 

 

Op dit moment bereidt de VNG een voorstel voor om de financiering van de basistaken o.g.v. bodem 

onder de Omgevingswet anders te regelen. In deze constructie krijgen de huidige niet bevoegd gezag 

gemeenten geen extra geld voor deze nieuwe taken, maar ontvangen de omgevingsdiensten voor 

uitvoering van de bodemtaken rechtstreeks een budget van het Rijk en van de provincie. Hiermee 

zou een aanzienlijk deel van het door ons voorgestelde budget gedekt worden. 

 

Eind november/ begin december zal het bestuurlijk overleg met I&W over dit voorstel plaats vinden. 

Wij zullen u informeren over de uitkomst.  
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2.2.2 Wat betekent dit voor het WP 2022? 

 

Hieronder volgt de inschatting van het benodigde budget voor de bodemtaken uitgaande van ingang 

van de Omgevingswet per 1 juli 2022.  

 

 
OMWB 
 Percentage aanspraak budget 

 Bedrag uitgaande van 

ingang Omgevingswet 
per 1 juli 2022 

Alphen-Chaam 0,7% € 2.289 

Altena 5,3% € 17.164 

Baarle-Nassau 0,9% € 3.032 

Bergen op Zoom 14,0% € 45.771 

Dongen 1,3% € 4.262 

Drimmelen 1,6% € 5.321 

Etten-Leur 5,3% € 17.164 

Geertruidenberg 2,9% € 9.326 

Gilze en Rijen 3,5% € 11.443 

Goirle 1,2% € 4.005 

Halderberge 2,6% € 8.582 

Heusden 9,7% € 31.467 

Hilvarenbeek 3,0% € 9.898 

Loon op Zand 1,3% € 4.091 

Moerdijk 7,0% € 22.885 

Oisterwijk 6,7% € 21.684 

Oosterhout 8,8% € 28.607 

Roosendaal 6,6% € 21.598 

Rucphen 2,9% € 9.326 

Steenbergen 2,5% € 8.096 

Waalwijk 9,7% € 31.467 

Woensdrecht 0,9% € 2.861 

Zundert 1,8% € 5.721 

Totaal 100,0%  
 

 

2.3 Energie 
 

2.3.1 Inhoudelijke ontwikkelingen 

 

In maart 2021 heeft de OMWB in de nota “Energietoezicht in stroomversnelling” inzicht gegeven in 

de uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen jaren en een doorkijk gegeven naar de toekomstige 

ontwikkelingen. Er is namelijk een aantal wetswijzigingen op komst die invloed zullen hebben op het 

werkprogramma van energie. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 10 december 

2020 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een verbreding en verbetering van de 

energiebesparingsplicht aankondigt. 

 

De uitgangspunten van de energiebesparingsplicht blijven ongewijzigd: de terugverdientijd en de 

bijbehorende berekeningsmethode, de Erkende Maatregelenlijsten, de informatieplicht en de onder-

grens van de doelgroep. Wel ziet de minister mogelijkheden tot verbetering, waaronder de verbre-

ding met CO2-reductiemaatregelen, en zijn er enkele wijzigingen nodig als gevolg van de inpassing 

in het stelsel van de Omgevingswet. De voorgestelde wijzigingen zorgen voor een toekomstbesten-

dige besparingsplicht in relatie tot de CO2-reductiedoelstellingen, meer energiebesparing, een betere 
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uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en minder administratieve lasten voor bedrijven. De verbrede 

energiebesparingsplicht is in het Klimaatakkoord van 2019 afgesproken en treedt uiterlijk op 1 janu-

ari 2023 in werking. Daarnaast geldt per 1 januari 2023 de verplichting voor kantoren om minimaal 

een energielabel C te hebben. Kantoren die na deze datum niet voldoen mogen niet meer gebruikt 

worden. Gemeenten moeten hierop toezien en krijgen hiervoor een financiële tegemoetkoming via 

het Gemeentefonds. In oktober 2021 voldeed meer dan de helft van de kantoren in Nederland nog 

niet aan deze eis. 

 

Tevens is de regeling CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit aangekondigd. Het toezicht 

hierop wordt naar verwachting een basistaak voor omgevingsdiensten. De regeling zou op 1 januari 

2022 van kracht worden, maar omdat het nieuwe kabinet hier nog een besluit over moet nemen is 

er nog geen duidelijkheid over de definitieve invoeringsdatum. 

 

2.3.2 Wat betekent dit voor het WP 2022? 

 

Het Rijk ziet energietoezicht als een belangrijk en effectief instrument om energiebesparing bij be-

drijven te realiseren. Dit blijkt ook uit de analyse die de OMWB heeft uitgevoerd van de CO2-reductie 

die met het energietoezicht in 2020 gerealiseerd is. De aangekondigde verbreding van de energie-

besparingsplicht in 2023 vraagt om een verdere uitbreiding van de inzet op dit taakveld. In 2022 

wordt in beeld gebracht wat deze wijzigingen betekenen voor het benodigd budget en capaciteit. De 

rijksregeling Versterkte Uitvoering Energiebesparingsplicht wordt in 2022 en 2023 vervolgd. De 

OMWB zal hiervoor namens alle 25 gemeenten een aanvraag bij het Rijk indienen.  

 

In 2023 moeten gemeenten ook toezicht gaan uitvoeren op de Label C-verplichting voor kantoren. 

Gemeenten kunnen dit toezicht als verzoektaak aan de OMWB opdragen. In 2022 kan de OMWB 

gemeenten ondersteunen bij het opbouwen van data, het informeren van kantoren en het monitoren 

van de voortgang. In het vierde kwartaal van 2021 voert de OMWB samen met een gemeente een 

pilot uit om hiermee ervaring op te doen. Gemeenten die van deze ondersteuning gebruik willen 

maken worden geadviseerd hiervoor budget op te nemen in Werkprogramma 2. 

 

Omdat de definitieve invoeringsdatum van de regeling CO2-reductie werkgebonden personenmobili-

teit nog niet bekend is kunnen wij hiervoor geen budgetadvies geven. Indien de invoeringsdatum 

van deze basistaak eerder is dan 1 januari 2023 dan kan het noodzakelijk zijn om hiervoor in het WP 

2022 budget op te nemen. 

 

Gemeenten worden geconfronteerd met forse uitdagingen in relatie tot de energietransitie. De op-

gaven die voortvloeien uit de Regionale Energie Strategieën (RES/REKS) en de verplichting om eind 

2021 een Transitievisie Warmte op te stellen en daarna uit te voeren zijn complex en veelomvattend. 

Naast de uitvoering en verbetering van het verbrede energietoezicht kan de OMWB de gemeenten 

ondersteunen bij deze opgaven. Gedacht kan worden aan bodem gerelateerde uitdagingen bij het 

realiseren van geothermie en bodemenergie opslagsystemen, de realisatie van zonnedaken op be-

drijven, coördinatie en afstemming met andere toezichthoudende instanties, inpassing van maatre-

gelen gericht op klimaatadaptatie, inventarisatie van restwarmtebronnen, waterstofprojecten, etc.  

 

2.4 Overige Aandachtsgebieden in 2022 
 

2.4.1 ZZS stoffen 

 

De laatste jaren is de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) een urgent thema, bij-

voorbeeld vanwege PFAS in grond en emissies van Gen-X bij Chemours/DuPont in Dordrecht. De 

aanwezigheid van ZZS en potentiële ZZS speelt breed: in afvalstromen, lucht, water en bodem. Deze 

stoffen zijn geclassificeerd als de gevaarlijkste stoffen voor mens en milieu vanwege carcinogene, 

mutagene en reprotoxische eigenschappen en ook persistentie en bio-accumulatie worden er in mee-

gewogen. Het beleid rondom zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en potentiële ZZS (pZZS) is er dan 

ook op gericht om een voortschrijdende vermindering van de belasting voor de leefomgeving te 
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realiseren en een aantal van deze stoffen uiteindelijk volledig uit te bannen. De aanpak van zeer 

zorgwekkende stoffen richt zich op voorkomen van gezondheids- en omgevingseffecten op de lange 

termijn.  

 

De drie Brabantse Omgevingsdiensten hebben in opdracht van de provincie een beeld gevormd over 

emissies van (p)ZZS en (p)ZZS in afval in Noord-Brabant, door middel van een inventarisatie bij de 

bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag. Vanwege de aanwezigheid van grote industrie in Midden-

West Brabant was de OMWB hiervan trekker. Dit project is 1 april 2021 afgerond, met uitzondering 

van de afvalverwerkende bedrijven waarvoor vanwege de complexiteit landelijk is afgesproken dit 

op te knippen in twee fasen waarvan de eerste fase nu is afgerond. Van de tweede fase wordt lan-

delijk nog nader bezien hoe deze vorm gegeven kan worden, dit betreft een lastig traject.  

 

In juni 2021 zijn met uitzondering van de afvalverwerkers, de bedrijven met (p)ZZS aangeschreven 

een vermijdings- en reductieprogramma (V&R) voor de aanwezige (p)ZZS op te gaan stellen en voor 

1 januari 2022 aan te leveren. Voorgaande kan effect hebben voor 2022 wanneer vergunningen op 

basis van de ingewonnen informatie geactualiseerd moeten worden.  

 

2.4.2 Stikstof 

 

Het stikstofdossier is sinds de uitspraak op 29 mei 2019 een dossier dat ons dagelijkse werk blijft 

bepalen. De toegenomen aandacht voor de natuurtoets ten bate van stikstof en soorten in vergun-

ningprocedures is van belang voor gemeenten. Ook beleidsinhoudelijk gebeurt er veel op dit dossier. 

Intern salderen is niet meer Wnb-vergunningsplichtig, de bouwfase is vrijgesteld van de Wnb-ver-

gunningsplicht, de RAV-emissiefactoren worden bij de rechtbank ter discussie gesteld en er speelt 

veel rondom de zogenaamde Pas-melders, waaronder handhavingsverzoeken door externe partijen. 

Vrijwel maandelijks volgt nieuwe jurisprudentie die onze advisering kan bepalen. 

 

De verwachting is dat dit een dossier is dat ook in 2022 veel inspanning blijft vergen. De Wet Stik-

stofreductie en natuurverbetering is in werking getreden op 1 juli 2021. Hierdoor is de bouwfase 

vrijgesteld van de Wnb-vergunningsplicht en dit zorgt voor een afname in de hoeveelheid werk per 

ontwikkelingsgerichte adviesvraag, zoals bij bestemmingsplannen en aanvragen omgevings-vergun-

ning bouwen. De juridische houdbaarheid van de wet staat ter discussie. De juridische discussie zal 

aanblijven en er zullen nieuwe rechterlijke uitspraken komen. Hierdoor blijft de inzet van onze juris-

ten en specialisten op dit dossier van belang. In december 2021 wordt een nieuwe Aerius-release 

verwacht, waardoor tijdelijk ook meer actualisaties in berekeningen plaats dienen te vinden. 

 

2.4.3 Geluid in omgevingsvisie en omgevingsplan 

 

Voor wat de gemeente verstaat onder een gezonde en veilige fysieke leefomgeving wordt de basis 

gelegd in de omgevingsvisie. De uitgangspunten van de visie worden concreet gemaakt in het om-

gevingsplan. Doordat er in de Omgevingswet minder direct werkende landelijke regels gelden voor 

geluid, moeten geluidnormen opgenomen worden in het omgevingsplan. In het Besluit kwaliteit leef-

omgeving zijn hiervoor instructieregels opgenomen. Deze instructieregels geven gemeenten een be-

hoorlijke bandbreedte. Om te kunnen bepalen wat voor het onderdeel geluid wordt verstaan onder 

een gezonde en veilige fysieke leefomgeving is het goed om eerst een beeld te hebben van het 

bestaande geluidklimaat binnen de gemeente. Uiterlijk 1 juli 2023 zal de gemeente voor de wegen 

in haar beheer de basisgeluidemissie moeten vaststellen. Uitgangspunten zijn de verkeersintensitei-

ten in het jaar 2021. Geadviseerd wordt om al in 2021 of uiterlijk 2022 te beginnen met het verza-

melen van gegevens en zo nodig extra verkeerstellingen uit te laten voeren. Geadviseerd wordt 

daarnaast deze nieuwe taak projectmatig op te pakken waarbij de OMWB kan adviseren en rekenen. 

Het monitoren van de basisgeluidemissie is een taak die elke vijf jaar terugkomt. Deze taken vragen 

vanaf 2022 naar alle waarschijnlijkheid om extra capaciteit. 
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2.5 Branches in toezicht 2022 
 

2.5.1  Inhoudelijke ontwikkelingen 

 

Met de brancheaanpak en ketenaanpak wordt invulling gegeven aan het GUK en tegelijkertijd ook 

aan de in het GUK geformuleerde uitgangspunten van informatie gestuurd en risicogericht werken. 

Door een goede analyse van risico’s en effecten van uitgevoerd werk kunnen de juiste inhoudelijke 

keuzes gemaakt worden voor de inzet van middelen en het te kiezen instrumentarium voor het 

vervolg. Deze aanpak zorgt er tevens voor dat we meer maatwerk kunnen leveren en de beleidscy-

clus gesloten kan worden.  

 

Brancheaanpak 

In het GUK is een risicomatrix opgenomen waarin voor alle branches is bepaald of het een hoge, 

middel of lage risicobranche betreft. Een verdere verdieping van de risico’s vindt plaats in een bran-

cheplan. Om overall informatie gestuurd en risicogericht te kunnen werken is het noodzakelijk dat 

voor elke branche een brancheplan wordt opgesteld. Voor het opstellen van een brancheplan wordt 

een methodiek ontwikkeld in een cyclus met de stappen weten, kiezen, uitvoeren en evalueren 

(PDCA). Aan de voorkant wordt nagedacht over de problematiek binnen de branche, de verschillende 

doelgroepen en de te bereiken doelen. Een goede analyse en het gebruik van data kan tot nieuwe 

inzichten leiden waardoor instrumenten doelmatiger kunnen worden ingezet. Het gaat uiteindelijk 

om de voor die (doelgroep binnen de) branche ideale mix van in te zetten instrumenten. Dit kan veel 

breder zijn dan de integrale controle, daarbij kun je denken aan een themacontrole, een zelfcontrole 

of self-assessment, administratief toezicht of een informatiebijeenkomst voor de branche. Bij de 

uitvoering van de VTH-werkzaamheden wordt deze data op een uniforme wijze geregistreerd, waarna 

de resultaten geanalyseerd kunnen worden. Bij een deel van de groep Risicorelevante Bedrijven 

wordt dit al toegepast door de uitvoering van het zogenaamde “Interventietoezicht”. Bij deze bedrij-

ven wordt voorts gestuurd op een omslag van regelgericht naar risicogericht toezicht waarbij eigen 

verantwoordelijkheid, bewustwording bijbrengen en toetsen op de borging van de naleving centraal 

staan. Uiteindelijk is de kern dat op basis van verkregen data en inzichten (outcome) een vervolg-

aanpak verder ingevuld kan worden. 

 

Doorlopende branches 

Risicorelevante bedrijven 

Afval(beheer)bedrijven 

ITv 

Vuurwerk 

Transport- en distributiebedrijven 

Metaal-electrobedrijven 

Rubber- en kunststofbedrijven 

Tankstations 

 

Risicorelevante bedrijven (RRB) 

 

Risicorelevante Bedrijven (RRB) hebben opslag van gevaarlijke stoffen of zijn vanwege omvang of 

aard risicorelevant en hebben daardoor risico’s voor de leefomgeving. Deze categorie van bedrijven 

vallen niet onder de systematiek en de wetgeving van het Brzo en zijn dan ook niet verplicht tot het 

opstellen van een veiligheidsbeheerssysteem. Hierdoor vervalt ook de wettelijke verplichting tot het 

systematisch identificeren van risico’s en gevaren.  

 

In Noord-Brabant zijn in totaal circa 245 bedrijven geïdentificeerd als RRB, waarvan circa 125 in het 

werkgebied van de OMWB. Van deze 125 bedrijven vallen ongeveer 90 onder het gemeentelijk be-

voegd gezag en 35 bedrijven onder het provinciaal bevoegd gezag.  
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De groep Risicorelevante Bedrijven is door het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) in Brabant 

als speerpunt benoemd. Binnen dit speerpunt is een methodiek ontwikkeld genaamd “methodiek 

Interventietoezicht”. Bij deze methodiek staan drie pijlers centraal: 

1. omslag maken van regelgericht naar risicogericht en/of doelgericht toezicht, waarbij de pri-

maire focus bij de toezichthouder ligt op risico’s en niet op regels. 

2. van een reactieve naar een proactieve bedrijfscultuur die gericht is op het voorkomen van 

problemen en overtredingen in plaats van het reageren op problemen en overtredingen. 

3. Beoordelen en stimuleren van risicobeheersing door het bedrijf zelf.  

 

Deze in de regio Midden- en West-Brabant ontwikkelde methodiek is afgelopen jaren uitgerold over 

heel Brabant. De drie Omgevingsdiensten, drie Veiligheidsregio’s en drie Waterschappen werken ge-

zamenlijk met deze methodiek.  

 

Momenteel wordt bij 40 van de 125 RRB de methodiek Interventietoezicht ingezet. Dit betreft zowel 

gemeentelijke als provinciale bedrijven. Op basis van een in 2021 gehouden analyse “Risicorelevante 

bedrijven 2019-2020” is besloten om op basis van een groeimodel een 20-tal bedrijven toe te voegen 

aan het gemeentelijk en provinciaal werkprogramma 2022. Deze bedrijven zullen eveneens volgens 

deze methodiek gecontroleerd worden. Dit betekent dat binnen het gemeentelijke Werkprogramma 

2022; 32 bedrijven volgens de methodiek Interventietoezicht gecontroleerd zullen worden. 

 

Bij alle overige gemeentelijke RRB (58) wordt op basis van een risicogerichte benadering, invulling 

gegeven aan het toezicht. Dit kan betekenen dat een bedrijf regulier aangekondigd, onaangekon-

digde of op basis van een aspect controle bezocht wordt.  Voor alle controles geldt dat op basis van 

thema’s of speerpunten aspecten van de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit worden ge-

controleerd.  

Hercontroles en de afhandeling en opvolging van ongewone voorvallen worden binnen de reguliere 

gemaakte afspraken uitgevoerd en afgehandeld. 

 

Afval(beheer)bedrijven 

 

Van 2018 tot en met 2021 zijn alle gemeentelijke afvalbedrijven die bij de OMWB in beeld zijn be-

zocht. Dit heeft veel inzicht gegeven in de actuele thema’s, de ‘state of the art’ van de 

branche en het naleefgedrag. Daarnaast is bij deze controles allerlei data vastgelegd, hierbij valt te 

denken aan keuringsdata van tanks, vloeren en overige voorzieningen. Met deze data kunnen we de 

bedrijven de komende jaren risicogericht en data gestuurd (administratief) informeren en controle-

ren.  

 

In 2022 pakken we de branche op informatie- en risicogestuurde wijze aan met een mix van instru-

menten zoals het actief informeren over keuringsdatums die verstrijken, het uitvoeren van digitaal 

toezicht, fysiek toezicht en door het uitvoeren flitscontroles. 

 

Fysieke controles: 

In 2022 zullen we in ieder geval de achterblijvers fysiek controleren. Bij deze bedrijven is de laatste 

jaren geconstateerd dat ze een slecht naleefgedrag hebben, deze bedrijven worden op bedrijfsspe-

cifieke aspecten gecontroleerd. 

 

In 2021 hebben we de autodemontagebedrijven geïnformeerd over de wijzigingen in de kaderrichtlijn 

afvalstoffen en later in 2021 gecontroleerd op opvolging van de wijziging. De nacontroles van deze 

controles zullen grotendeels in 2022 uitgevoerd worden. 

 

Overall geldt dat we de bedrijven uit eenzelfde branche die zowel onder provinciaal bevoegd gezag 

als onder gemeentelijk bevoegd gezag vallen op dezelfde wijze controleren, hierbij gaat het om: 

- Metaalrecycling en schrootbedrijven (met inachtneming met project wat nu loopt bij  

OD Rivierenland) 

- Composteringen 
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-  Milieustraten 

- Sorteerinrichtingen 

-  Op- en overslagbedrijven 

 

Projectmatige aanpak: 

Uit het veld krijgen we signalen dat vetverwerkers en rioolreinigers niet altijd conform wet- en re-

gelgeving handelen.  

In 2022 zullen we op een projectmatige manier de vetverwerkers en de rioolreinigers controleren en 

dit combineren met project vanuit ketenhandhaving. Deze controles kunnen administratief en/of fy-

siek zijn. Dit om na te gaan of deze bedrijven alles wat ze innemen ook afvoeren, of dat er sprake is 

van lekstromen of andere overtredingen. 

 

Daarnaast zien we dat veel milieustraten lithium ion accu’s innemen zonder dat daarvoor vergunning 

is verleend. Gezien het steeds groter wordende aanbod van lithium ion accu’s in de afvalfase is het 

van groot belang dat deze terecht komen bij een goede inzamelaar en verwerker. Voorkomen moet 

worden dat de batterijen in het restafval belanden, lithium ion batterijen zijn namelijk een voorname 

bron van de vele afvalbranden die we momenteel zien. In 2022 zal op projectmatige basis, samen 

met vergunningverlening, bekeken worden bij welke milieustraten en/of andere inzamelaars van 

afvalstoffen, voorschriften voor de inzameling en veilige opslag van lithium ion batterijen aan de 

vergunning moeten worden toegevoegd. We streven ernaar dit op een eenduidige wijze te doen en 

op een manier die voor de milieustraten/bedrijven de minste tijd kost. Verder willen we de bedrijven 

ook nader informeren over de risico’s van deze batterijen en hoe hiermee om te gaan. 

 

Als richtlijn adviseren wij hetzelfde budget als 2021 aan te houden waarbij we echter een deel van 

dit budget zullen inzetten op de projectmatige aanpak van rioolreinigers, vetinzamalaars en bedrijven 

waar vergunningen voor de inzameling van lithium ion worden aangepast.  

De individueel te controleren bedrijven zullen worden geselecteerd aan de hand van hun naleefge-

drag, de risicoprioritering en branche specifieke actualiteiten. 

 

ITv  

 

Het project Intensivering Toezicht en veehouderij is in het eerste kwartaal van 2021 ten einde gelo-

pen. De vrijgekomen data uit betreffend project wordt door de Omgevingsdiensten gebruikt om te 

komen tot een risicoprioriteringsmodel, per individuele inrichting op basis van risico’s voor de leef-

omgeving. Hiervoor is een web-based portal ontwikkeld welke de diensten gebruiken in het beter 

kunnen categoriseren van risico’s door data uit verschillende bronnen te combineren (zaaksystemen, 

ITv-data (beleidsvraagstukken en naleving), web-BvB, KIWA, SKAL etc.). 

 

De werkwijze conform ITv wordt voorlopig in stand gehouden in afwachting van de doorontwikkeling 

van de gebruikte tools, methodiek, data-ontsluiting en bijschaving van de te verzamelen data. Op 

deze wijze wordt de data-inwinning in stand gehouden welke verder gebruikt kan worden voor op-

volgende analyses en gebruik in de portal voor risicoprioritering.  

 

Beleidsregel natuurbescherming 

Half september 2020 heeft de provincie haar beleidsregel natuurbescherming gewijzigd waarmee het 

mogelijk is geworden om stikstofdepositie rechten extern te salderen en te verleasen. Omdat veel 

natuurtoestemmingen zijn opgenomen in de omgevingsvergunning via een VVGB zullen gemeenten 

toezicht moeten uitvoeren op het geheel of gedeeltelijk stoppen van bedrijven na intrekken van de 

vergunning en vooral ook het tijdelijk geheel of gedeeltelijk stopzetten van bedrijfsactiviteiten als 

gevolg van leaseconstructies. De OMWB adviseert voor 2022 voor het ad hoc budget hier opnieuw 

ruimte in te reserveren. 

 

Toezicht veehouderijen ná ITv 

De data voortkomend uit het project ITv levert dusdanig bruikbare informatie op welke te gebruiken 

is voor risicogericht werken, dat de Brabantse omgevingsdiensten vasthouden aan deze manier van 
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werken (dus ook vullen ITV app, digitale checklist, controle asbest, energie en vrijkomende agrari-

sche gebouwen).  

 

In 2021 is de web-based portal voor risicoprioritering, de ‘Veehouderij Keuze Tool (VKT)’ genaamd 

gelanceerd en in gebruik genomen. Hiermee hebben de diensten een tool voorhanden op basis waar-

van zij het werk risicogericht kunnen prioriteren (deze tool is ook gepresenteerd tijdens de week van 

de OD on tour). 

Echter is deel 2 van het risicogericht kunnen prioriteren nog in ontwikkeling, namelijk de methodiek 

om risicogericht te kunnen prioriteren. De tool vormt het programma waarmee geprogrammeerd kan 

worden, de methodiek in ontwikkeling is de blauwdruk waarin de risico’s wáár op te prioriteren ge-

schaald worden. Het moet een sommatie in schaling (punten) gaan vormen op basis waarvan keuzes 

gemaakt kunnen worden in de tool (wat maakt een risico een risico? En wat maakt het ene risico 

groter als de ander? En kijken we alleen naar de milieubelastende activiteiten, of ook naar de recep-

toren (omgeving / ligging van het bedrijf) en gedrag van de ondernemer?). Al dit soort vragen moe-

ten landen in de methodiek wat de handleiding voor prioriteren gaat vormen. Deze is nog in ontwik-

keling, de verwachting is het eerste concept eind 2021 wordt opgeleverd, de methodiek zal daarna 

verder ontwikkeld en aangevuld worden. Op het moment dat de methodiek gereed is zal deze in 

gebruik worden genomen ter prioritering van het werk o.b.v. risico’s. 

 

Metalelektro, Rubber & kunststof  

 

Op basis van de risicomatrix in het GUK waren bovenstaande branches geselecteerd voor het toe-

zichtsprogramma van 2021. Het gaat hierbij om de gemeentelijke basistaakbedrijven. Een deel van 

de bedrijven in de branche heeft van de OMWB een ‘self-assessment’ moeten invullen. Met deze 

opgehaalde informatie en de uitgevoerde toezichtscontroles, hebben wij een eerste stap vooruit ge-

zet als het gaat om informatie gestuurd en risicogericht toezicht. Op basis van de resultaten zal eind 

2021 een eerste evaluatie hierover plaatsvinden. Tijdens deze evaluatie zullen de opgebouwde in-

zichten op basis van data-analyse over o.a. het naleefgedrag en de ‘self-assessment’ door de branche 

zelf, leiden tot een gerichte en afgewogen keuze van bedrijven en instrumenteninzet. Een ander deel 

van de bedrijven is in 2021 nog niet geselecteerd vanwege met name budgettaire redenen. Daarom 

willen wij 2022 doorgaan met deze branches en juist die bedrijven selecteren die in een eerder 

stadium nog niet aan bod zijn gekomen om zo het totaalbeeld voor de branche compleet te hebben 

voor risicogericht toezichthouden in de toekomst. 

 

Vuurwerk 

 

De Omgevingsdiensten zijn landelijk belast met toezicht op de (legale) verkoop- en opslag punten 

van consumentenvuurwerk. Deze activiteit valt onder het basistakenpakket van het Bor echter bij de 

OMWB is deze activiteit destijds met de ontwikkeling van de MWB-norm niet zodanig aangemerkt. 

Met de komst van de Omgevingswet en de evaluatie van de MWB-norm zal dit herzien worden. 

 

In de huidige situatie ervaart de OMWB dat het budget voor het toezicht op deze activiteiten jaarlijks 

bij diverse gemeenten wordt verdrongen door de inzet op diverse locatie prioriteiten. Dit is 

geen gewenste situatie. De opslag en verkoop van consumentenvuurwerk is een activiteit waar 

grote gevolgen bij kunnen ontstaan, wanneer de voorschriften niet worden nageleefd. De OMWB stelt 

voor 2022 dan ook voor om de budgetten bedoelt voor het toezicht op de vuurwerk verkoop- en 

opslagpunten definitief te reserveren in het werk- en toezichtprogramma 2022 zodat verdringen 

later in het jaar wordt voorkomen. 

 

In de vuurwerkbranche speelt de laatste jaren veel, waaronder het verbod op knalvuurwerk en mo-

gelijk een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk bij bepaalde gemeenten. De OMWB con-

troleert jaarlijks een groot deel van de verkooplocaties en hierbij maken we sinds enkele jaren ge-

bruik van digitale checklists. Door het digitaal uitlezen van deze checklists kunnen we een betere 

doelgroep en naleefanalyses maken en daar onze interventies op afstemmen. De risicobepaling ge-

bruiken we als input voor het aandachtsgebied voor het volgend jaar. Zo worden verkooppunten 
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waar we meerdere jaren achtereenvolgens geen overtredingen constateren ‘beloond’ met minder 

intensieve controles. Dit doen we doormiddel van een administratieve voorcontrole in plaats van een 

fysieke voorcontrole. Zo werken we nu al enkele jaren en we krijgen van ondernemers terug dat zij 

dit als positief ervaren. 

Ondanks een goede naleving van de voorschriften, blijft het zo dat we bij enkele verkooppunten 

toch een fysieke voorcontrole adviseren. We stellen dan ook voor om voor 2022 vervolg te geven 

aan de ingezette toezichtstrategie. De fysieke voor- en verkoopcontroles bij de adressen waar we 

overtredingen constateren en de minder intensieve administratieve voorcontroles en fysieke ver-

koopcontroles bij de verkooppunten waar we geen overtredingen constateren. Het advies per ge-

meente zal in het eerste concept toezichtprogramma 2022 worden verwerkt. 

 

Tankstations 2022 

 

Aanpak LPG na evaluatie 2021: 

Door middel van het project LPG dat is uitgevoerd in 2019 en 2020 is inzichtelijk gemaakt op welke 

voorschriften de meeste overtredingen plaatsvinden en in welke categorie van de LHS zij vallen. Dit 

heeft geleid tot het inzicht dat de meeste overtredingen gerelateerd waren aan de veiligheidsaspec-

ten rond de opslag van LPG zoals instructies, vergunde situatie, thermische beveiliging en periodieke 

keuringen die niet op orde waren. Daarnaast heeft deze complete integrale controle ook gediend als 

een nulmeting. Nagenoeg alle lpg-tankstations zijn nu goed in beeld en alle juiste informatie is in de 

systemen van de OMWB verwerkt. 

 

Met deze informatie is een nieuwe meerjaren programmering opgesteld welke er op neer komt dat 

het LPG gedeelte om de twee jaar wordt gecontroleerd en de gehele inrichting (LPG, andere brand-

stoffen, wasstraat en shop) om de 4 jaar. Hierbij sluiten we tevens aan bij de werkwijze van tank-

stations met reguliere brandstoffen welke om de 4 jaar worden gecontroleerd. 

 

Voor 2022 is het voorstel om dezelfde tankstations met LPG te controleren die in 2019 ook zijn 

gecontroleerd. De aspect controle worden nu enkel aan de milieubelastende activiteit van LPG gere-

lateerd.  

 

Emissies dampretour 

Tankstations met een omzet van meer dan 100 m³ lichte olie, dienen over een dampretour fase I te 

beschikken.  

Inspecties hoeven wettelijk gezien niet uitgevoerd te worden op of aan het systeem. Dit geldt na-

melijk alleen voor de opslagtank zelf (PGS-eisen). Het is daarom bij een groot scala aan tankstations 

niet inzichtelijk, in hoeverre het dampretoursysteem naar behoren functioneert. Het systeem hoort 

in zijn geheel gesloten te zijn, waarbij de verdringingslucht teruggeleid dient te worden naar de 

tankwagen. Middels onze speciale OGI (optical gas imaging) camera kan tijdens de verlading van 

lichte olie (benzine), gescreend worden of daadwerkelijk emissie plaatsvindt, vanuit de aflaat van de 

dampretourleiding naar de buitenlucht.  

 

Waarom is dit onderzoek relevant? Uit een in 2021 door de OMWB uitgevoerd onderzoek, bleek dat 

bij 7 van de 10 tankstations het dampretoursysteem niet naar behoren functioneerde. Dit is zeer 

onwenselijk nabij woningbouw en daarom adviseren wij om hier preventief onderzoek naar te laten 

doen. Om hiervoor per gemeente een eerste indruk van te kunnen krijgen wordt geadviseerd om 

maximaal 3 interessante/relevante tankstations per gemeente te selecteren. Dat zijn primair gezien 

tankstations nabij woningbouw, secundair welke een grote hoeveelheid doorzet van benzine hebben. 

De uitvoering van de controle door een toezichthouder betreft een aspectcontrole van de inrichting 

zelf onder het taakveld toezicht grijs (basis of Niet basis). De meting zelf valt onder het taakveld 

“advies luchtkwaliteit en geur”. Per geselecteerde inrichting adviseren we onder dit taakveld 3 uur 

extra aan budget op te nemen. 
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2.6 NIG taken 
 

2.6.1 Ketenaanpak 

 

Voor de ketenaanpak OMWB wordt, net als in 2021 is gedaan, een werkplan opgesteld en gedeeld 

met de opdrachtgevers. Daartoe is ook de input van de gemeente gevraagd. 

Binnen de ketenaanpak OMWB worden 3 sporen onderscheiden, namelijk:  

1. Ketenanalyses 

Binnen de ketenanalyses wordt gestart met een tactische analyse van de hele keten die sa-

men met de ketenpartners wordt uitgevoerd. Binnen de tactische analyse worden risico-

indicatoren benoemd. Op basis van die risico-indicatoren wordt een Top X van bedrijven of 

fenomenen samengesteld. Voor deze bedrijven of fenomenen geven aanleiding voor het 

uitvoeren van operationele analyses of projecten.  

2. Ketenprojecten 

Ketenprojecten is een beproefd instrument bij de uitvoering van de asbestketen binnen de 

OMWB. Dit maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van onze ketenaanpak.  

3. Keteninstrumenten 

Belangrijke instrumenten binnen de ketenaanpak zijn het diepgaand administratief toezicht 

(DAT) en het basis administratief toezicht (BAT). Deze kunnen worden ingezet n.a.v. signa-

len uit VTH, klachten of projecten maar ook als onderdeel van de operationele analyse. 

 

Data en ketenpartners 

Centrale activiteiten binnen de ketenaanpak zijn het samen met de ketenpartners delen, analyse-

ren, duiden en interpreteren van data en informatie. Dit zorgt voor het gericht kunnen opwerpen 

van barrières met als doel om malafide bedrijven dan wel bedrijven met een slecht naleefgedrag 

een halt toe te roepen. Denk hierbij aan het inzetten van handhavingsinstrumenten, het verstrek-

ken van informatie en of het aanpassen van beleid om de sleutelfiguren die actief zijn in een keten 

aan te pakken. Het delen, analyseren, duiden en interpreteren van data en informatie zorgt ook 

voor het gericht kunnen opwerpen van barrières om fenomenen aan te pakken. Een fenomeen is 

bijvoorbeeld de constatering dat bepaalde type bedrijven de gelegenheid hebben om te kiezen voor 

illegaliteit of ondermijning. Het negatieve effect daarvan werkt door in een keten. Dat willen we op-

lossen. 

 

Programma 2022 

Vanuit de landelijke en regionale prioriteiten komen voor 2022 vier (koepel)onderwerpen naar voren 

waarvoor ketenanalyses en -projecten worden voorgesteld. Tezamen met de inzet van keteninstru-

menten is de ketenaanpak in 2022 gericht op: 

1. Asbestketen  

2. Bodemketen  

3. Afvalstromen (bijvoorbeeld e-waste, mest/co-vergisting, schredderafval) 

4. Inzet van keteninstrumenten: diepgaand administratief toezicht en basis administratief toe-

zicht. 

 

2.6.2  Mobiel breken  

 

Het Besluit mobiel breken Bouw- en Sloopafval stelt regels voor het mogen breken van BSA op de 

slooplocatie met een mobiel puinbreker.  Van 2018 tot en met 2020 is onder het taakveld Ketenge-

richt milieutoezicht het project Besluit mobiel breken Bouw- en Sloopafval uitgevoerd. Het project is 

opgeleverd en de uitvoering van het preventieve reguliere toezicht is in 2021 overgegaan van het 

taakveld NIG - ketengericht milieutoezicht naar het taakveld NIG – Mobiel breken. Deze werkzaam-

heden betreffen basistaakwerkzaamheden. Over de periode 2018, 2019 en 2020 heeft de monitoring 

op aantal meldingen en toezicht plaatsgevonden. In 2021 hebben we een jaar regulier gedraaid. Dit 

is goed bevallen en zullen we ook in 2022 doorzetten. In de uitvoering worden alle meldingen be-

oordeeld. Ook wordt er voor iedere locatie een voorcontrole uitgevoerd op de slooplocatie om te zien 

of het BSA overeenkomt met wat er op de locatie gesloopt wordt. Tijdens het breekproces zelf wordt 
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er risicogericht een controle uitgevoerd waarbij met name wordt gekeken naar het bedrijf wat breekt, 

de locatie waar wordt gebroken en het budget van de betreffende gemeente. Nadat het werk klaar 

is zal na verloop van tijd een (administratieve) nacontrole plaatsvinden om te zien of het granulaat 

is toegepast of afgevoerd en of de locatie netjes is achtergelaten. Deze controles zijn gedeeltelijk in 

2021 uitgevoerd en hier zal in 2022 meer aandacht aan gegeven worden dat ze allemaal uitgevoerd 

worden. 

 

2.6.3 Gesloten bodemenergiesystemen (gBes) 

 

In 2018 is het onderwerp bodemenergie onder de aandacht gebracht bij de gemeenten met een 

notitie en een nieuwsbrief. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de meeste gemeenten vanaf 2019 

budget hebben opgenomen voor het beoordelen van de meldingen en het toezicht op het aanleggen 

van gesloten bodemenergiesystemen en dat dit in 2020 en 2021 qua uitvoering steeds professione-

lere vorm heeft gekregen.  

 

Uit een analyse van het naleefgedrag blijkt dat het naleefgedrag in 2020 in totaal op zo’n 36% zat 

waarbij er bij zo’n 23 situaties ook sprake was van serieuze overtredingen met mogelijke gevolgen 

voor het milieu. In 2020 was het beeld dan ook dat de markt nog niet zelfstandig verantwoord kan 

werken en dat toezicht daarom noodzakelijk is. Daarom was het advies voor 2021 ook om enerzijds 

meer planmatig toezicht uit te voeren bij de aanleg van nieuwe systemen omdat dit essentieel is 

voor het toekomstig benutten en beschermen van de ondergrond. Anderzijds hebben we in 2021 

ingezet op het opsporen van niet gemelde gesloten bodemenergiesystemen. 

 

Gedurende 2021 zien wij een positieve tendens waarbij een structureel beter naleefgedrag zichtbaar 

is en waarbij tevens de ernst van de overtredingen met een mogelijk gevolg voor het milieu is afge-

nomen van 23 naar 7 stuks in 2021 (periode januari t/m oktober). Dit is met name te herleiden aan 

de aanvulmethode, waarbij het aanvullen met grout de standaard is geworden.  

 

De huidige grootste risicofactor vormen de nieuwe spelers op de markt (hier zijn het laatste jaar 

relatief de meeste overtredingen gesignaleerd). Daarnaast zien we in deze sterk groeiende markt 

veel uitbreiding in capaciteit bij de bestaande bedrijven, hierdoor kan sprake zijn van beperkte er-

varing en een wisselend kennisniveau binnen de boorploegen. Toezicht blijft dan ook noodzakelijk 

en wordt zo veel mogelijk risicogericht hierop ingezet.  

 

Het aantal uitgevoerde gbes projecten varieert sterk tussen de gemeenten. Voor 2022 is onze ver-

wachting dat het aantal nieuwe gbes projecten een stijgende trend zal laten zien (op basis van de 

landelijke trend). Projectmatige (grootschalige) woningbouw, waarin op wijkniveau voor één type 

klimatisering gekozen wordt heeft invloed op onze toezichtwerkzaamheden en het benodigde budget.  

 

Uit het dit jaar uitgevoerde onderzoek naar het meldgedrag van de boorbedrijven/installateurs komt 

naar voren dat de erkende partijen consequent melden. We hebben nog steeds onvoldoende zicht 

op de boorbedrijven die niet erkend zijn en geen meldingen verrichten, ook hier willen we in 2022 

op blijven inzetten.  

 

Op basis van bovenstaande ervaringen en het historische aantal meldingen, is per gemeente een 

verwachting opgesteld van de kosten voor toezicht bij aanleg. Omdat niet altijd duidelijk is wat de 

ontwikkelingen zijn binnen een gemeente op het gebied van nieuwbouwprojecten of inbreidingsloca-

ties is het soms lastig om een juiste prognose op te stellen. Wij vragen de gemeenten dan ook aan 

ons terug te koppelen als er voor komend jaar grootschalige woningbouw gerealiseerd wordt (de 

gbes systemen worden vaak in de bouwrijpfase gerealiseerd). 

 

2.6.4 Wat betekent dit voor het WP 2022? 

 

Voor de NIG-taken en ketenaanpak wordt voorgesteld om het geïndexeerde budget van 2021 op te 

nemen. 
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3. Werkprogramma 2022 
 

 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is de opdracht geformuleerd tussen de OMWB en de gemeente Etten-Leur voor 2022. 

Dit betreft het verplichte basistakenpakket (programma 1), de verzoektaken (programma 2) en de 

collectieve taken (programma 3). 

 

3.2 Programma 1 
 

In onderstaande tabel vindt u de opbouw van de verschillende taakvelden van programma 1. 

In de kolommen vindt u de MWB norm 2022, de geïndexeerde inbreng van 2021, en het afgesproken 

definitieve budget voor 2022. 

 

Taakveld MWB norm 
2022 

Inbreng 2021 
geïndexeerd 

Inbreng 2022 

Vergunningverlening (basis) € 19.699  € 66.890  € 70.000  

Toezicht grijs (basis) € 32.592  € 32.604  € 32.500  

Hercontroles grijs (basis) € 9.321  € 9.029  € 9.000  

Repressieve handhaving € 7.561  € 9.029  € 7.500  

Bezwaar en Beroep € 580  € 2.508  € 1.000  

Klachten en bedrijfsmeldingen € 16.290  € 3.511  € 5.000  

NIG € 41.811  € 42.531  € 43.900  

Asbest € 32.891  € 32.102  € 32.000  

Asbest repressief € 0  € 1.505  € 1.500  

Bodem BBK € 6.017  € 4.514  € 6.000  

Bodem WBB € 0  € 0  
 

GBES € 0  € 1.505  € 1.500  

Ketengericht milieutoezicht € 2.904  € 1.999  € 1.900  

Mobiel breken € 0  € 905  € 1.000  

Energie   € 4.945  € 3.000 

Totaal Programma 1 € 127.854  € 171.047  € 170.400  
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3.3 Programma 2 
 

In onderstaande tabel vindt u de opbouw van de verschillende taakvelden van programma 2. 

In de kolommen vindt u de geïndexeerde inbreng van 2021 en het afgesproken definitieve budget 

voor 2022. 

 

Taakveld  Inbreng 2021 
geïndexeerd 

Inbreng 2022 

Vergunningverlening (niet basis)     

Vergunningverlening bodem en grondwater € 1.204  € 1.200  

Vergunningverlening bouw en totaalsloop    

Vergunningverlening water € 1.003  € 1.000  

Toezicht (niet basis)     

Toezicht grijs (niet basis) € 6.019  € 6.000  

Hercontrole (niet-basis) € 4.013  € 4.000  

Toezicht bouw en totaalsloop    

Toezicht water € 1.003    

NIG-taken (niet basis)     

Asbest € 7.725  € 7.000  

Advies     

Advies beleid leefomgeving € 6.521  € 6.500  

Advies ruimtelijke ordening € 7.524  € 7.500  

Advies bodem € 6.019  € 6.000  

Advies water(kwaliteit)    

Advies geluid en trillingen € 7.094  € 5.000  

Sanering verkeerslawaai € 1.003  € 500  

Advies luchtkwaliteit en geur € 1.003  € 1.500  

Advies licht en elektromagnetische straling    

Advies externe veiligheid € 2.508  € 2.500  

Advies asbest  € 1.600  

Advies energie en duurzaamheid    

Advies gezondheid  € 502  € 500  

Ondersteuning opdrachtgever     

Ondersteuning opdrachtgever    

informatieverstrekking en gegevensbeheer     

Informatieverstrekking     

          Bodeminformatie verstrekken aan derden    

Gegevensbeheer € 3.401  € 6.400  

          Beheer IB niet-basis    

          Beheer RRGS € 515  € 500  

          BIS € 1.883  € 2.000  

          Invoer bodemrapporten € 1.003  € 2.000  

         Overige (NSL monitoring)  € 1.900  

Totaal P2 € 56.541  € 57.200  
 
Er wordt nadrukkelijk aangegeven dat het opnemen van budget niet inhoudt, dat de gemeente op 
de besteding van dat budget zal worden afgerekend. De afrekening zal plaatsvinden op basis van 

de werkelijke afname van producten en diensten. 
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3.4 Programma 3 

 
Het budget voor de uitvoering van de collectieve taken (programma 3) bestaat voor 2022 uit drie 
onderdelen, die op verschillende wijzen door de deelnemers worden gefinancierd, te weten: 

a. “traditionele” collectieve taken op basis van een bij de oprichting van de OMWB in 2013 afge-
sproken verdeelsleutel; 

b. een voor alle deelnemers (met uitzondering van de provincie) gelijke bijdrage voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden in het kader van het project Samen Sterk in Brabant (SSiB); 

c. een bijdrage voor het beheer van het Inrichtingenbestand op basis van het aantal inrichtingen. 
 

Het inhoudelijke programma inclusief financiële verdeling over de diverse onderwerpen wordt in het 
4e kwartaal van 2021 vastgesteld. 
 

Collectieve taken Inbreng 2021 Inbreng 2022 
Vast gedeelte € 11.817  € 11.854  

SSIB € 10.000  € 10.000  

IB beheer € 1.917  € 1.923  

Totaal € 23.733  € 23.777  
 
 

3.5 Totaaloverzicht 
 

Totaaloverzicht Inbreng 2021 Budget 2022 
Programma 1 € 171.824  € 170.400  

Programma 2 € 56.361  € 57.200  

Programma 3 € 23.733  € 23.777  

Totaal € 251.918  € 251.377  
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