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SAMENVATTING  

 

Algemeen 

Voor het omgevingsprogramma 2010 is gekozen om een integraal programma te maken van de werkvelden 

milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en brandweer. Integratie blijkt nu al door het toepassen van gelijke 

uitgangspunten ‘veiligheid, gezondheid en milieu’. De trend in landelijke wetgeving is om steeds meer over te 

gaan tot integraal werken tussen verschillende vakgebieden, o.a. bij vergunningverlening en handhaving.  

 

Integratie wordt ook bevorderd door de komst van de omgevingsvergunning (Wabo). Deze vergunning vervangt in 

de loop van 2010 25 vergunningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bouwvergunning, milieuvergunning, 

kapvergunning, uitritvergunning, en aanlegvergunning. Het doel van de Wabo is het terugdringen van de 

administratieve lasten van inwoners en bedrijfsleven.  

Bij een omgevingsvergunning vragen bedrijven en inwoners straks bij één overheidsinstantie een soort 

totaalvergunning aan. Er is dan ook maar één overheidsinstantie die de vergunning verleent. In veel gevallen is 

dit de gemeente, maar dat kan ook de provincie zijn. 

 

Deel A. Milieubeleidsprogramma 

Vergunningverlening 

Op het gebied van vergunningverlening wordt in 2010 de lijn van voorgaande jaren voortgezet. In 2008 is het 

Activiteitenbesluit in werking getreden en zijn verschillende bedrijven overgegaan van vergunningplicht naar 

meldingsplicht. Het zorgen voor een actueel inrichtingenbestand blijft daarmee prioriteit houden. De verwachting 

is dat er 46 vergunningen en 102 meldingen afgehandeld zullen worden. Dit ligt op hetzelfde niveau als 

voorgaande jaren, er is telkens weinig verschuiving. Andere taken bij vergunningverlening bestaan o.a. uit het 

actueel houden van de programma’s Stramis en Strabis. Eén van de speerpunten is het Besluit ammoniakemissie 

huisvesting. Veehouderijen moesten voor 1 januari 2010 een plan van aanpak indienen voor aanpassing van hun 

bedrijf aan ammoniakemissie-eisen. Daarvoor zijn meestal ook nieuwe vergunningen nodig. Dit zal in 2010 

prioriteit krijgen. 

 

Handhaving 

De in 2010 uit te voeren activiteiten met betrekking tot handhaving zijn uit te splitsen in twee delen: handhaving bij 

inrichtingen en bij niet-inrichtingen. 

Handhaving bij inrichtingen betekent het controleren van en toezicht houden op bedrijven in de gemeente. 

Bedrijven in een grote milieucategorie (zware milieubelasting), vuurwerkbedrijven en aandachtsbedrijven krijgen 

100% toezicht en dienen elk jaar gecontroleerd te worden. Op de overige bedrijven wordt een prioritering 

toegepast, omdat het onmogelijk is alle bedrijven elk jaar te controleren. 

Er zullen in 2010 206 controles uitgevoerd worden. Het totale uitvoeringspercentage komt daarmee uit op 78%
1
. 

In 2008 bedroeg het geplande aantal controles 181 en het uitvoeringspercentage 64% (gegevens 2009 zijn nog 

niet bekend). 

Handhaving bij niet-inrichtingen richt zich vooral op toezicht buiten de inrichtingen in de openbare ruimte, 

bijvoorbeeld toezicht op bestemmingsplannen, controles afvalstoffenverbrandingen, zwerfvuil, 

sloopvergunningen/asbest, etc. 

Er komen jaarlijks gemiddeld circa 110 klachten binnen; deze worden met prioriteit behandeld. 

                                                           
1
 Het aantal benodigde handhavingsuren is minder dan het aantal beschikbare uren. Er kan daarom geen 100% toezicht 

uitgevoerd worden. Het uitvoeringspercentage geeft aan welk percentage toezicht er na prioritering van de beschikbare uren 
daadwerkelijk overblijft. 
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Handhaving zal een steeds integraler karakter krijgen met raakvlakken op het gebied van de brandweer en bouw- 

en woningtoezicht. 

 

Overige milieutaken 

De activiteiten op het terrein van milieubeleid zijn divers. Op het gebied van milieubeleid zijn geen grote 

veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren gepland. Het betreft vaak de voortzetting van eerder gestarte 

projecten. In het nieuwe programma voor het jaar 2010 zal de nadruk op integratie van verschillende vakgebieden 

komen te liggen. Zo al er integraal worden gekeken naar ruimtelijke ordening, milieu, bouwen en brandweer. 

De belangrijkste (meerjaren)projecten uit het milieuprogramma 2010 zijn: (thematische) actualisatie en verlening 

van milieuvergunningen en meldingen, handhaving en invoering van de omgevingsvergunning. 

Daarnaast zijn er verschillende overige werkzaamheden, vooral deelname aan afdelingoverschrijdende projecten 

en advisering. N.a.v. een vastgesteld plan van aanpak zal een onderzoek plaatsvinden naar de nut en noodzaak 

van gemeentelijk geurbeleid. Eventuele knelpunten worden geïnventariseerd en indien noodzakelijk wordt een 

verordening opgesteld. 

Overige speerpunten zijn het actualiseren van de bodemkwaliteitskaart, vaststelling van de bodembeheernota en 

bodemfunctiekaart, ontwikkeling van biomassawerven in Zwolle, wijziging voorschriften afvalstoffenverordening 

en verder afbouwen snoeihoutbeleid. 

Tot slot, maar niet in de minste plaats is een grote rol ingeruimd voor het klimaat- en duurzaamheidsbeleid. In 

december 2008 is het Meerjarenprogramma vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgelegd voor de uitvoering 

van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid tussen 2009 en 2012. In 2009 is al een begin gemaakt met de 

uitvoering van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Voor 2010 staan enkele grote projecten op de planning, 

zoals o.a. uitvoering ‘Duurzaam (T)huis’, CO2-monitoring, duurzame nieuwbouw, duurzame energieopwekking 

etc. 

 

Deel B. Integraal handhavingsplan 

Handhaving is een wezenlijk sturingselement in het gemeentelijke beleid. Daar waar al dan niet wettelijke regels 

worden gesteld, moet in beginsel consequent worden gecontroleerd en gehandhaafd.  

Toezicht op de naleving en de handhaving van de regelgeving betreffen het toetsen van aanvragen om 

vergunning, het houden van toezicht op de naleving van de vergunning en daaraan verbonden voorwaarden en 

het toepassen van bestuurlijke handhavingsmiddelen. 

 

Een integrale benadering bevordert de doeltreffendheid door het vaststellen van prioriteiten en het brengt de 

organisatie naar een hoger plan. Om de handhavingskwaliteit te verhogen en te waarborgen, rekening te houden 

met nieuwe ontwikkelingen binnen de handhaving en de handhavingscapaciteit daarop af te stemmen is er dit 

jaar voor gekozen een integraal programma te maken van de werkvelden milieu, bouwen, brandweer, ruimtelijke 

ordening, APV en de overige voor de fysieke leefomgeving relevante wetten en regels.  

 

Het doel van het Integrale handhavingsplan 2010 is inzicht te geven in de handhavingstaken, met welke 

intensiteit deze taken worden uitgevoerd en waar de prioriteiten worden gelegd. Prioritering heeft tot doel de door 

het bestuur vastgestelde hoeveelheid tijd voor toetsing aan, toezicht op en handhaving van de bouwregelgeving 

zo efficiënt mogelijk te besteden om een zo hoog mogelijk niveau en rendement te realiseren. Er wordt helder 

gemaakt wat realiseerbaar is met de beschikbare menskracht 
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Een cijfermatig vergelijk met voorgaande jaren is nog niet mogelijk, daar pas dit voorjaar het 

bouwuitvoeringsprogramma is vastgesteld. Om aan te sluiten bij de Begrotingscyclus is ervoor gekozen nu 

geactualiseerd handhavingsplan op te stellen, waarin dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als in het plan 

voor 2009. 

In de afgelopen maanden hebben zich echter enkele ontwikkelingen voorgedaan waardoor er verschuivingen 

hebben plaatsgevonden in de besteding van de uren: 

� In de eerste maanden van het jaar is het aantal aanvragen om bouwvergunning sterk afgenomen in 

vergelijking tot voorgaande jaren, hetgeen resulteert in een lagere legesopbrengst. Mogelijk ligt de 

oorzaak daarvan in de kredietcrisis. Het is onzeker of en hoelang deze ontwikkeling zich zal voortzetten. 

De ambtelijk vrijkomende uren worden vooralsnog ingezet voor de voorbereidingen van het energieloket, 

de invoering van het nieuwe registratiesysteem Squit en het Wabo-proof maken ervan en de 

voorbereiding van de medewerkers op en invoering van de Wabo. 

� Gekozen is voor de invoering van drie methoden van prioritering: 

a) vergunninggerichte prioritering  

waarbij de intensiteit van de toetsing van aanvragen om vergunning, de frequentie van het toezicht zijn 

vertaald naar capaciteit 

b) themagerichte prioritering  

waarbij de afdeling Milieu en Bouwen en de afdeling Brandweer gezamenlijk zullen optrekken bij de 

aanpak van bijzondere projecten zoals ook opgenomen in het Prevap. Denk hierbij aan vluchtwegen 

zorginstellingen, brandoverslag kappen vroeg naoorlogse woningen en onderwijsfuncties. 

c) gebiedsgerichte prioritering   

bij de controle van de sloopvergunning/melding zal de afdeling Milieu en Bouwen tevens een controle 

uitvoeren op de voorwaarden sloop/erfinrichting gesteld in de uitvoeringsovereenkomsten die worden 

opgesteld voor rood-voor-rood en VAB-situaties. 

� Het toezicht op en handhaving van de  evenementenvergunningen en regelgeving is tot op heden niet 

adequaat voorzien. Gelet op de risico’s bij met name grote evenementen is het van belang daar 

aandacht aan te besteden en er structureel capaciteit voor beschikbaar te stellen bij de afdeling 

Brandweer en de afdeling Milieu en Bouwen. 

� Het toezicht op de staat van bestaande bouwwerken zal zich richten op de thema’s: brandveiligheid, 

energiebesparing en gezondheid. Bij de wijkgerichte aanpak in het kader van klimaat en duurzaamheid 

zullen tevens worden meegenomen de brandveiligheid en gezondheid.  

� Tot slot: In de maanden na vaststelling van het Bouwuitvoeringsprogramma 2009 is geconstateerd dat er 

een toename is van het aantal bouwwerken dat zonder de vereiste bouwvergunning wordt gebouwd.  

Tevens is er een toename van illegaal gebruik van percelen en panden. Dit heeft geleid tot een 

verschuiving in de prioritering in het toezicht. 

 

De keuzes in het handhavingsplan zijn gemaakt met de werkelijkheid van nu. De samenleving is niet maakbaar, 

is zelfs tamelijk onvoorspelbaar…en dat maakt het werk een stuk smeuïger. 
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 1. INLEIDING  
 

1.1 Kaders voor het milieuprogramma 

Een onderdeel van het omgevingsprogramma is het milieuprogramma. Hoewel getracht is om zoveel mogelijk 

integraal te programmeren, zijn er vanuit de milieuwetgeving specifieke eisen en kaders voor 

milieuprogrammering. Deze zullen hieronder geschetst worden.  

 

1.1.1 Wet milieubeheer 

Krachtens artikel 4.20 van de wet milieubeheer moet de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk 

milieuprogramma vaststellen. Dit programma dient aan te geven welke activiteiten de gemeente ontplooit om de 

bij wettelijk voorschrift aan het gemeentebestuur opgedragen milieutaken uit te voeren en wat daarvan de 

financiële gevolgen zijn. De voorbereiding van het programma ligt bij het college van B&W (art 4.21 Wet 

milieubeheer). Zodra het milieuprogramma is vastgesteld moet een kopie naar de VROM Inspectie en 

Gedeputeerde Staten worden verzonden. De vaststelling van het milieuprogramma moet worden aangekondigd in 

tenminste één gemeentelijk dag- of nieuwsblad.  

 

1.1.2 Professionalisering van de milieuhandhaving 

De professionalisering van de milieuhandhaving bestaat uit een set verplichte en facultatieve kwaliteitscriteria 

gebaseerd op onderstaande handhavingscyclus van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving LOM (zie 

onderstaande figuur). 
 
 

 
FIGUUR   LOM-MODEL ADEQUAAT HANDHAVINGSPROCES 
 

1. Doelen en condities 

 

4. Evaluatie 

 

3. Uitvoering 

 

2. Strategie en 

werkwijze 

Continue verbetering  
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Het milieuhandhavingsprogramma 2010 is opgesteld aan de hand van de methodiek die is beschreven in het 

milieuhandhavingsprogramma van 2005
2
. Vanwege de professionalisering gelden er namelijk sinds 2005 extra 

eisen aan het milieuhandhavingsprogramma.  

 

1.1.3. LOM-secretariaat 

Criterium 1.2.a van de professionalisering van de milieuhandhaving stelt dat de prioriteitstelling van de 

handhaving gebaseerd moet zijn op een probleemanalyse en landelijke programmering. Landelijke 

handhavingsprioriteiten worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Milieu (LOM). Jaarlijks programmeert 

gemeente Dalfsen uren voor samenwerkingsprojecten in het handhavingsprogramma. Deze uren worden gebruikt 

voor de landelijke prioriteiten, de handhavingsestafette en eigen thematische projecten waarmee de gemeente 

samenwerking zoekt met  andere handhavingsorganisaties. 

  

1.1.4. VOGM-taken 

Het gemeentelijke milieutakenpakket is breder dan uit de direct wettelijke verplichtingen voortvloeit. Gemeenten 

hebben zich in het kader van de VOGM-regeling
3
 (1995-1997) verplicht tot uitvoeren van een aantal taken

4
 die 

gerelateerd waren aan het Nationaal Milieubeleidsplan. De voormalige gemeenten Nieuwleusen en Dalfsen 

hadden de volgende VOGM-taken gekozen: 

- Gemeentelijke Interne Milieuzorg   - Energiebesparing 

- Afvalstoffen droge componenten   - Milieuvoorlichting 

- Bestemmingsplan buitengebied   - Duurzaam bouwen    

Inmiddels is milieubeleid voor een aantal VOGM-taken reeds in nationale wet- en regelgeving verwerkt. 

 

1.1.5 Verdrag van Aarhus 

In 1998 is het Verdrag van Aarhus gesloten. Het verdrag van Aarhus rust op drie pijlers:  

- het recht op toegang tot informatie (1ste pijler) 

- inspraak bij besluitvorming (2de pijler)  

- toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (3de pijler) 

 

Dit verdrag is wat betreft het eerste aspect door de Europese Unie omgezet in Richtlijn 2003/4/EG, `Toegang tot 

milieu-informatie voor het publiek'. De Europese Richtlijn is sinds 14 februari 2005 hoofdzakelijk geïmplementeerd 

via de Wet uitvoering Verdrag van Aarhus (Staatsblad 2005, nr. 66). Dit heeft tot aanpassingen in onder andere 

de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geleid.  

 

Eén van de gevolgen is dat enkele absolute weigeringsgronden uit de Wet openbaarheid van bestuur zijn 

vervangen door een relatieve weigeringsgrond. Verder wordt van overheden verwacht dat ze in het kader van het 

verdrag van Aarhus hun milieu-informatie ordenen en dat ze de informatie steeds meer actief openbaar maken. 

Bijvoorbeeld door het plaatsen van informatie op internet. In 2007 is een opzet gemaakt voor milieu op de website 

en is veel milieu-informatie via de website toegankelijk gemaakt. Om de informatie actueel te houden zullen 

                                                           
2   Het apart vastgestelde milieuhandhavingsprogramma 2005 geeft een beschrijving van hoe de prioritering van taken tot 

stand komt. Sindsdien is het milieuhandhavingsprogramma, dat is opgesteld volgens de methodiek van 2005, weer 

opgenomen in het milieuprogramma. 

3
   Vervolgbijdrageregeling Ontwikkeling Gemeentelijk Milieubeleid (1995-1997). 

4
   Gekozen uit een lijst van VROM. 
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milieujaarprogramma’s en milieujaarverslagen en andere milieubeleidsstukken na vaststelling op de 

gemeentelijke internetsite worden geplaatst. 

 

1.1.6  VROM-Inspectie 

Begin 2005 heeft de VROM inspectie de uitvoering van VROM-taken door gemeente Dalfsen beoordeeld. De 

VROM inspectie gaat bij de beoordeling van de uitvoering van taken door gemeenten uit van onderstaand model. 

Er is sprake van een adequaat uitvoeringsniveau als er bij de uitvoering van VROM-taken samenhang is tussen 

beleid/visie, programmering/planning en uitvoering (zie figuur 2). 

 

FIGUUR 2   MODEL VROM-INSPECTIE  BEOORDELING UITVOERING VAN  VROM-TAKEN 

 

 

In het VROM-inspectierapport van mei 2005 wordt de aanbeveling gedaan om milieubeleid te formaliseren, zodat 

programmering en uitvoering uitgaat van gemeentelijke visie en beleid op milieugebied. In 2004 is echter 

geconstateerd dat het opstellen van een (niet wettelijk verplicht) milieubeleidsplan voor gemeente Dalfsen, gezien 

de personele bezetting en de grote hoeveelheid wettelijk verplichte milieutaken, een inefficiënte besteding van tijd 

en middelen is.  

Om toch in de lacune van een kaderstellend meerjarenmilieubeleid te voorzien is besloten om een integraal 

milieuprogramma met gemeentelijke milieubeleidsthema’s op te stellen. Op deze manier wordt voldaan aan een 

adequaat uitvoeringsniveau van de milieutaken. 
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1.2  Stand van zaken met betrekking tot milieubeleid 

 

1.2.1. Milieubeleid Europa en Nederland 

De Europese Unie is momenteel verantwoordelijk voor zo'n 80% van het nieuwe milieubeleid. Dit beleid wordt 

door het Rijk omgezet naar Nationale wet- en regelgeving. Het Europese milieubeleid bevat een groot aantal 

richtlijnen waar decentrale overheden zoals gemeenten in hun beleidsuitvoering mee te maken hebben. De 

invloed van Europa op Nederlands milieubeleid is niet altijd zichtbaar omdat de verplichtingen die uit Europese 

wetgeving voortvloeien meestal worden geïmplementeerd in Nederlands milieubeleid. Europees milieubeleid 

bestaat voornamelijk uit richtlijnen en verordeningen die harmonisatie van wet- en regelgeving nastreven.  

De Nederlandse decentrale overheden vervullen een belangrijke rol in het behalen van de Europese 

milieunormen. Dit komt doordat ze medewetgever en handhaver zijn op milieugebied.  

Europees en nationaal milieubeleid richt zich onder andere op de volgende gebieden: 

 

Klimaat/duurzaamheid 

Decentrale overheden krijgen in toenemende mate te maken met klimaatverandering en moeten in reactie hierop 

maatregelen treffen die hierop inspringen en verdere verandering voorkomen. Het Europees beleid is op dit 

gebied door het grensoverschrijdende karakter van klimaatverandering in grote mate sturend. Momenteel neemt 

klimaatverandering een prominente rol in op zowel de Europese als de Nederlandse politieke agenda. De 

voorjaarstop van maart 2007 waar de Europese regeringsleiders ambitieuze doelen hebben gesteld op het gebied 

van klimaat en energie is het startsein geweest voor de ontwikkeling van nog ambitieuzer nationaal beleid door 

het huidige kabinet. Decentrale overheden zijn op verschillende manieren betrokken bij de uitvoering van energie- 

en klimaatbeleid. 

In Nederland wordt niet gewacht op de vaststelling en goedkeuring van de Europese voorstellen. In november 

2007 is er een klimaatakkoord gesloten tussen gemeenten en rijk over klimaat- en energiebeleid voor de periode 

2007-2011. De provincies en het Rijk hebben in januari 2009 een akkoord gesloten. Ook de waterschappen zijn in 

overleg met het Rijk over een klimaatakkoord.  

 

Water 

Het Europese waterbeleid is in beginsel gericht op de bescherming en goed beheer van de Europese wateren. 

Omdat water zich bij uitstek over grenzen verplaatst, is het Europese waterbeleid altijd ondersteund door de 

lidstaten en als gevolg daarvan zeer omvangrijk. Het communautaire kader voor bescherming en beheer van 

water in Europa wordt gevormd door de Kaderrichtlijn Water, die bekend staat als de KRW, uit 2000. De 

implementatie van deze Kaderrichtlijn vergt aandacht van waterschappen en gemeenten. Naast en ter 

ondersteuning van de KRW bestaan er meerdere Europese richtlijnen. 

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Waterwet die negen bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland 

moet vervangen is eind maart 2008 door de Tweede Kamer aangenomen. De Waterwet treedt eind 2009 in 

werking. De wet is bedoeld om de praktijk te dienen door de vele afzonderlijke wetten te vervangen door één 

integrale Waterwet die in lijn is met de eisen van Europa. 

 

Bodem 

Het bodembeleid wordt in Nederland gemaakt door het Rijk en daarbij wordt rekening gehouden met relevante 

Europese regelgeving. Bodembeleid komt op Europees niveau terug in enkele bestaande wetten en richtlijnen, 

zoals de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen en wetgeving betreffende het lozen van stoffen. Deze 

richtlijnen zijn geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Daarnaast komt bodem voor in de richtlijn 

Milieuaansprakelijkheid. 
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Decentrale overheden zijn vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van het bodembeleid en daarnaast zijn 

zij het eerste aanspreekpunt als er sprake is van bodemverontreiniging. Hoewel bodembeleid tot nu toe 

voornamelijk een nationale aangelegenheid is, zal elke verandering op Europees niveau – na implementatie in 

Nederlandse wetgeving – invloed hebben op de werkwijze van decentrale overheden. Provincies en gemeenten 

zijn de eerstverantwoordelijken voor de uitvoering en het aanspreekpunt voor specifieke gevallen van 

bodemverontreiniging. In Nederland is vooral het Besluit bodemkwaliteit (2006) van belang op het gebied van 

bodembeleid.  

 

Bedrijven 

De Europese Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging oftewel de IPPC-richtlijn 

verplicht de Europese lidstaten grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren met een integrale vergunning voor 

alle mogelijke soorten van vervuiling, op basis van Best Beschikbare Technieken. In Nederland is de Richtlijn 

sinds 1 december 2005 geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren (Wvo). Decentrale overheden die vergunningen verlenen op basis van beide wetten moeten 

rekening houden met de IPPC-richtlijn.  

 

Lucht 

De ‘Richtlijn inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit’ is momenteel geldend op het gebied van 

luchtkwaliteit. De Richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat de lucht in de lidstaten aan bepaalde 

kwaliteitsnormen voldoet. De normen voor maximale concentraties van bepaalde verontreinigende stoffen staan 

in zogenaamde ‘dochterrichtlijnen’. De Europese Richtlijn is geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving en sinds 

15 november 2007 is de 'Wet luchtkwaliteit' van kracht (opvolger van Besluit luchtkwaliteit).  

Het Besluit luchtkwaliteit bepaalde dat gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten brengen 

en daarover moeten rapporteren in luchtkwaliteitsplannen. Als grenswaarden uit het besluit zijn of dreigen te 

worden overschreden, moeten maatregelen worden getroffen. Om het luchtbeleid in Nederland te stroomlijnen is 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit gestart. Het NSL is een bundeling van alle 

gebiedsgerichte programma's en alle rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het rijk coördineert het 

nationale programma en maakt afspraken met provincies en gemeenten. 

 

Afvalstoffen 

Gemeenten kunnen, binnen de kaders van het landelijk beleid, een eigen beleid voor afvalpreventie en -scheiding 

ontwikkelen. Zij zijn verplicht de inzameling van huishoudelijk afval te regelen. In milieuvergunningen kunnen zij 

eisen stellen aan afvalscheiding en preventie; preventie staat voorop. Afval dat toch is ontstaan moet een ‘nuttige 

toepassing’ krijgen en als laatste vindt verwijdering van afval plaats door verbranden of storten.  

Veel regels voor afval komen uit Brussel: ongeveer 60/70 % van de Nederlandse afvalregelgeving is gebaseerd 

op verordeningen en richtlijnen van de Europese Commissie. De nationale regelgeving is vastgelegd in de Wet 

milieubeheer (Wm). Veel onderwerpen worden echter niet in de wet zelf geregeld, maar in algemene maatregelen 

van bestuur (AMvB's), provinciale milieuverordeningen of gemeentelijke afvalstoffenverordeningen. Voor 

afvalscheiding zijn de regels nagenoeg hetzelfde gebleven. Het beleid voor het beheer van afvalstoffen staat in 

het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).  

 

Natuur 

Het belangrijkste Europese initiatief ter bescherming van de biodiversiteit in Europa is het oprichten van het 

Natura 2000-netwerk: een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op grond van de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Het consolideren van het Natura 2000-netwerk staat centraal maar de 
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maatregelen richten zich ook op instandhouding en het herstel van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten in 

de gebieden die niet specifiek beschermd zijn.   

Decentrale overheden hebben in de dagelijkse praktijk veel te maken met de bescherming van flora en fauna en 

de maatregelen die gelden voor de Natura 2000-gebieden. Hiervoor is het van belang op de hoogte te zijn van de 

Natuurbeschermingswet 1998 waarin de Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn geïmplementeerd en de Flora- en 

faunawet waarin de maatregelen voor soortenbescherming die in Natura 2000-gebieden gelden zijn opgenomen. 

 
 

1.2.2. Provinciale ontwikkelingen milieubeleid 

De rol van de provincie bij ondersteuning van en toezicht op gemeenten neemt toe. De provincie is voor Dalfsen 

het bevoegd gezag voor grotere bodemverontreinigingen, toekenning van het ISV-budget
5
 en de toekenning van 

gelden voor externe veiligheid via het meerjarenprogramma externe veiligheid Overijssel (MEVO) 2006 - 2010.  

De provincie heeft de rol van toezichthouder op de professionalisering van de milieuhandhaving bij gemeenten. 

Gemeenten moeten driejaarlijks rapporteren aan de provincie over de luchtkwaliteit en bij het vermoeden van 

overschrijding van met name de normen voor stikstofdioxide een luchtkwaliteitsplan
6
 indienen. De Provincie is 

bevoegd gezag voor 5 bedrijven in Dalfsen waar (grotere hoeveelheden) afvalstoffen worden opgeslagen of 

verwerkt worden. 

 

De provincie heeft een milieuverordening waarin afvalstoffen en grondwaterbeschermingsgebieden belangrijke 

onderdelen zijn. De provincie houdt toezicht op de Provinciale milieuverordening, de Wet milieubeheer 

(provinciale inrichtingen), de Wet bodembescherming, de Ontgrondingenwet, de Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Boswet, de Grondwaterwet, de Natuurbeschermingswet, de Flora- en 

Faunawet en de Natuurschoonwet. 

  

De provincie Overijssel voegde in 2009 het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en 

milieubeleidsplan samen tot één Omgevingsvisie: hét provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van 

Overijssel. De visie gaat daarbij uit van de toekomst in 2030.  De Omgevingsvisie heeft de status van:  

• Structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening  

• Waterplan onder de (nieuwe) Waterwet  

• Milieubeleidsplan onder de Wet milieubeheer  

• Provinciaal verkeer- en vervoersplan onder de Planwet Verkeer en Vervoer  

Twee thema’s vormen de leidraad van de omgevingsvisie: duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. De ambities op 

milieugebied van de provincie in de omgevingsvisie zijn:  

� Veiligheid en gezondheid  

Veilig, gezond en schoon wonen, werken, recreëren en reizen. Mensen worden voldoende beschermd tegen 

verkeersrisico’s, overstromingsrisico’s, wateroverlast, externe veiligheidsrisico’s, uitstoot van fijn stof en 

geluidhinder  

� Energie en klimaat  

Een betrouwbare en veilige energievoorziening met beperking van de uitstoot van broeikasgassen. 

 

De provincie heeft stimulerend beleid op het gebied van bio-energie (actieprogramma bio-energie) en milieu-

educatie. De provincie wil forse reductie van de uitstoot aan broeikasgassen door een energiepact af te sluiten 

                                                           
5
   Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-budget) kan worden ingezet voor bodemsanering en herontwikkeling 

binnen de bebouwde kom en sanering van woningen met geluidshinder. 

6
   Aanpak van de overschrijding van de eveneens problematische normen voor fijn stof is primair een taak voor het Rijk.    
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met partners en door ruimtelijke mogelijkheden te creëren voor duurzame energie. Waar mogelijk zoekt de 

gemeente aansluiting, in samenwerking met omliggende gemeenten. 

 

 

1.2.3 Stand van zaken milieubeleid in Dalfsen 

Belangrijke gemeentelijke milieutaken zijn: handhaving en vergunningverlening, inzameling van afval en 

milieubeleid. Ook bij ruimtelijke planologie en uitvoering en verbetering van de leefbaarheid zijn er steeds meer 

milieutaken. Tenslotte spelen kwaliteitszorg en (digitale) communicatie een belangrijke rol bij een klantvriendelijke 

overheid die haar taken adequaat en efficiënt wil uitvoeren.  

  

Ten gevolge van verdergaande decentralisatie en het toewijzen van gedeelde taken aan één bestuurslaag
7
 en 

hoge eisen aan serviceniveau
8
 naar burgers en instanties en nieuw Nederlands en Europees milieubeleid

9
 neemt 

de hoeveelheid lokaal te ontwikkelen milieubeleid
10

 en de hoeveelheid lokale milieutaken nog jaarlijks toe.  

Door deze hoeveelheid wijzigingen en nieuwe taken staat de gemeente continu onder druk om dit binnen de 

personele bezetting en financiële ruimte te realiseren en bij te blijven op het gebied van verplichte nieuwe 

ontwikkelingen. Hierdoor was er de afgelopen jaren geen ruimte voor eigen gemeentelijk milieubeleid  

 

Begin 2007 heeft de provincie in haar nieuwe rol van toezichthouder op gemeentelijke professionalisering van de 

milieuhandhaving aan KPMG opdracht gegeven om de milieuhandhaving voor alle Overijsselse gemeenten te 

auditen. Het bleek dat de gemeente qua beleid en programmering voldoet aan de eisen van de 

professionalisering maar dat er bij de uitvoering beter gedocumenteerd en eenduidiger conform het 

professionaliseringsbeleid gewerkt zal moeten gaan worden. Op de langere termijn is het wenselijk meer op de 

kwaliteit van uitvoering van de milieuhandhaving te monitoren en StraMis aan StraGis te koppelen waardoor 

handhaving van bestemmingsplannen vereenvoudigd wordt.  

 

De VROM-inspectie gaat er vanuit dat er alleen sprake is van een adequaat uitvoeringsniveau als er vanuit 

visie/beleid wordt gepland en dat de uitvoering wordt gedaan volgens planning. Dit betekent dat zij voor een 

adequaat niveau een niet wettelijk verplicht milieubeleidsplan vragen voor de langere termijn conform art. 4.16 t/m 

4.19 van de Wet milieubeheer.  

Gemeente Dalfsen heeft bij de aanzet tot een milieubeleidsplan geconcludeerd dat de hoeveelheid wettelijk 

verplichte milieu(beleids)taken en de hoeveelheid wijzigingen in nationaal en Europees beleid dermate groot is 

dat een plan met eigen gemeentelijk milieubeleid voor een termijn van enkele jaren geen efficiënte inzet van het 

beschikbare personeel en de beschikbare financiën was. Getracht wordt om in de lacune ten aanzien van een 

integrale langere termijnvisie te voorzien door in het milieuprogramma één of meer beleidsdoelstelling(en) voor de 

langere termijn te formuleren.  

                                                           
7
  De volgende taken zijn recent toegewezen aan gemeenten: verhoogde grenswaardeprocedures voor geluid, opname van 

de WVO-vergunning in de milieuvergunning en hemelwaterbeheerstaken. 

8
  Ten gevolge van: de omgevingsvergunning, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en het Aarhusverdrag.   

9
  Voorbeelden van recent Nationaal en Europees milieubeleid zijn: De omgevingsvergunning, het Activiteitenbesluit, het 

Landbouwbesluit, de Wet geurhinder en veehouderij, de IPPC-richtlijn, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de nieuwe 

Wet bodembescherming met het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit luchtkwaliteit, de watertoets, het verdrag van Aarhus, 

de strategische milieubeoordeling, de Vogel- en habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn water, Natura 2000, het bestuursakkoord 

waterbodems. 

10
  Recente voorbeelden van lokaal te ontwikkelen milieubeleid zijn: de professionalisering van de milieuhandhaving, het 

waterplan, de beleidsvisie externe veiligheid, stankbeleid en het bodembeheerplan. 
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Door het college van B&W is een programma voor de collegeperiode 2006 – 2010 opgesteld. Hierin zijn de 

volgende milieutaken opgenomen:  

- Natuurlijke wijze van groenbeheer 

- Kosten van inzameling en verwerking van afval zo laag mogelijk houden, het diftarsysteem regelmatig 

evalueren en hergebruik stimuleren 

- Onderzoek naar hoe het gebruik van duurzame energiebronnen kan worden gestimuleerd 

- Onderzoek naar hergebruik van regenwater en scheiden van afvalwater 

- Opstellen van een integraal Water- en rioleringsplan  

 

In het kader van het dualisme heeft de gemeenteraad april 2006 een eigen raadsprogramma 2006 – 2007 

opgesteld bedoeld als bestuursopdracht van de raad aan het college. Voor het beleidsgebied milieu belangrijke 

elementen daaruit waren: de plattelandsvisie, actualisatie van de missie en visie “Dalfsen stroomopwaarts” en 

een raadssessie duurzame energie\duurzaam bouwen. 

 

In augustus 2008 heeft het college de hoofdlijnen van het duurzaamheid- & klimaatbeleid vastgesteld. Aan de 

hand van het in december 2008 vastgestelde meerjarenprogramma wordt sindsdien uitvoering gegeven aan het 

klimaat- en duurzaamheidsbeleid bij de gemeente Dalfsen. In 2009 is het project Duurzaam (T)huis gestart. Dit 

wordt in 2010 vervolgd. 

 

Dit milieujaarprogramma 2010
11

 wordt aan de raad ter vaststelling aangeboden. Het milieujaarverslag 2009 is in 

mei 2009 door B&W vastgesteld en in juni 2009 aan de gemeenteraad aangeboden.  

 

Belangrijke recent afgeronde of vrijwel afgeronde projecten op het gebied van het milieubeleid in Dalfsen zijn: de 

invoering van de professionalisering  van de milieuhandhaving, het invoeren van alle bekende bodemgegevens in 

een bodeminformatiesysteem met GIS-applicatie (Strabis), het maken van een bodemkwaliteitskaart waardoor 

gebruik kan worden gemaakt van de ministeriële vrijstellingsregeling grondverzet
12

, het waterplan met 

bijbehorend rioleringsplan, het aansluiten op de riolering van alle percelen die op basis van het provinciale beleid 

geen vrijstelling konden krijgen om op de bodem of het oppervlaktewater te lozen, het IBA project naar aanleiding 

van het Lozingenbesluit, de beleidsvisie externe veiligheid, gemeentelijk stookbeleid, en het digitaal beschikbaar 

maken van aanvraagformulieren, milieugegevens en milieubeleid (naar aanleiding van het verdrag van Aarhus) 

en het in gang zetten van klimaat- en duurzaamheidbeleid. 

 

Belangrijke lopende programma’s zijn: het actualiseren van bestemmingsplannen, in samenwerking met provincie 

en omliggende gemeente realiseren van de provinciale BLOW-doelstelling voor windenergie, het actualiseren van 

milieuvergunningen op basis van prioriteiten
13

, het uitvoeringsprogramma externe veiligheid, waterplan en het 

rioleringsplan, het beschikbaar maken van milieu-informatie op de GIS-kaart, het actualiseren van het 

bedrijfsinformatiesysteem StraMis, het op prioriteit saneren van woningen met geluidhinder via daartoe 

aangewezen ISV-budget. 

                                                           
11

  Het milieuhandhavingsprogramma (zonder de uitgebreide toelichting van 2005) is volledig geïntegreerd in het 

milieujaarprogramma. De prioritering is met dezelfde methodiek tot stand gekomen als in 2005.  
12

   Hierdoor komt de noodzaak van een AP04 onderzoek op basis van het Bouwstoffenbesluit in een groot aantal gevallen van 

grondverzet te vervallen en kan een bodemonderzoek bij de aanvraagprocedure voor een bouwvergunning met 

woonbestemming in veel gevallen beperkt blijven tot een historisch bodemonderzoek. 

13
  Voor de komende jaren: actualisatie vergunningen bedrijven met externe veiligheidsrisico’s (zgn. Bevi bedrijven). 
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In 2010 zal (nieuwe) landelijke regelgeving bij milieuvergunningen en meldingen
14

 verder worden ingevoerd 

(Activiteitenbesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) of voorbereid en nadere uitvoering moeten 

worden gegeven aan de klimaat- en duurzaamheidsambities van de gemeenteraad.  

 

Het grootste deel van milieubeleidsontwikkeling wordt uitgevoerd of gecoördineerd door de afdeling Milieu en 

Bouwen. Voor een aantal onderdelen van het milieuprogramma (riolering, aanpak zwerfafval, diverse 

veiligheidstaken, het provinciaal traject windenergie en verkeer en vervoer) zijn andere afdelingen de trekker. 

Recente milieuwet- en regelgeving maakt afstemming met andere afdelingen als Onderhoud en Beheer, 

Ontwikkeling en Grondzaken, Bestuurszaken en Communicatie en de Brandweer in toenemende mate 

noodzakelijk.  

 

Ondersteuning vanuit de regio IJssel-Vecht wordt ingezet bij actualisatie van vergunningen, handhaving en 

vervolgprocedures, advisering uitvoering op het gebied van geluid en externe veiligheid, beoordeling en 

verwerking bodemonderzoeken en sanering van woningen met geluidhinder met het ISV-budget.

                                                           
14

  Agrarische meldingen en veel loonbedrijven vallen onder het nieuwe Besluit landbouw. Daarnaast zal in 2010 de 

omgevingsvergunning in Dalfsen worden ingevoerd. De invoering van het Activiteitenbesluit (regelt meldingen voor niet 

landbouwbedrijven) is gestart op 1 januari 2008.  
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2.   BELEIDSPROGRAMMA 

 

In dit hoofdstuk worden achtergronden gegeven over ontwikkelingen op verschillende terreinen. Het grootste deel 

heeft betrekking op diverse milieuaspecten en de ontwikkelingen die gaande zijn in Dalfsen. Ook wordt een kijkje 

gegeven in de te ondernemen activiteiten voor 2010. 

 

2.1 Communicatie 

Via ICT is het mogelijk om milieugegevens snel en overzichtelijk toegankelijk te maken en gegevens met andere 

afdelingen uit te wisselen of te koppelen aan afdelingsoverstijgende software. Voorbeelden hiervan zijn: GISkit, 

GBA, archiefinformatiesysteem Decos, intranet, gemeentelijke website, etc. 

Vanuit het vastgoedinformatieplan is GISkit met geografische vastgoedinformatie ontwikkeld dat voor alle 

kantoormedewerkers toegankelijk is. Milieu-informatie kan in GisKit als kaartlaag toegankelijk worden gemaakt 

voor andere afdelingen.  

Milieumedewerkers hebben de beschikking over internet, intranet, e-mail en telefoon. De afdeling maakt gebruik 

van het bedrijvenbestand StraMis en het bodembestand StraBis met de geografische applicatie StraGis. Naar 

aanleiding van de professionalisering is een kwaliteitszorgsysteem opgezet met protocollen en werkinstructies 

welke via intranet toegankelijk zijn gemaakt. Tevens zijn op intranet de belangrijkste processchema’s (handhaving 

en vergunningverlening) van de afdeling Milieu en Bouwen opgenomen. 

Vanaf 2010 zal van het nieuwe pakket SquitXO gebruik gemaakt worden. Dit is toegespitst op integraal gebruik 

en is Wabo-proof. 

 

In het Europese verdrag van Aarhus staat de openbaarheid van gegevens voorop. De meeste elementen zijn 

inmiddels verwerkt in de Wet Milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur. In de Wet openbaarheid van 

bestuur zijn procedures rondom de informatieplicht op verzoek vastgelegd. In de Algemene wet bestuursrecht, de 

Wet op de Ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer zijn procedures met betrekking tot inspraak en ter inzage 

legging van (voornemens) tot Besluiten en beleidsdocumenten (waaronder het milieujaarprogramma) en 

beleidsevaluaties (milieujaarprogramma) vastgelegd. Op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen vindt 

communicatie over risicobedrijven via de provinciale risicokaart plaats. 

Milieuvoorlichting is een VOGM-taak voor gemeente Dalfsen. Gemeentelijke communicatie-instrumenten zijn: het 

publieksloket, de post, telefoon, e-mail, internet, de gemeentelijke “Kernpunten” in de Marskamer, 

publicatieborden, persberichten en gemeentelijke (pers)conferenties en informatieavonden.  

 
2.2. Bodem 

De ruimte voor gemeentelijk bodembeleid is door het Besluit bodemkwaliteit toegenomen. In 2004 heeft 

gemeente Dalfsen het bodembestand StraBis gevuld. Hiervoor is gebruik gemaakt van alle bekende 

bodemonderzoeken uit het gemeentelijk archief en zijn aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd. Met deze 

gegevens is een bodemkwaliteitskaart vastgesteld, waardoor gebruik kan worden gemaakt van de ministeriële 

vrijstellingsregeling grondverzet en de eisen aan bodemonderzoek bij bouwvergunningen versoepeld kunnen 

worden. Met de bodemkwaliteitskaart is adequaat beleid ingevoerd met betrekking tot grondverzet in het 

bouwstoffenbesluit. Uit- of afspoeling van overige (vormgegeven) bouwmaterialen heeft echter geen 

gemeentelijke prioriteit. 

De vereenvoudigde gemeentelijke procedure voor de bodemtoets bij bouwvergunningen en voor de bodemtoets 

bij grondverzet zijn vastgelegd in de bouwverordening en het bodembeheersplan. De bodemkwaliteitskaart zal in 

2010 geactualiseerd worden. Daarnaast worden de bodemfunctiekaart en de bodembeheernota vastgesteld  

 
2.3 Gemeentelijke milieuzorg 
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De gemeente Dalfsen heeft geen systematische interne milieuzorg. Het minimale niveau voor interne milieuzorg 

voor een gemeente is dat de gemeente voldoet aan de wettelijke milieuverplichtingen. Naar aanleiding van het 

VROM project ‘gemeentelijke inrichtingen’ is de vergunningsituatie en het naleefgedrag bij gemeentelijke 

inrichtingen in de afgelopen jaren doorgelicht. Krachtens de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer moet 

bij activiteiten die onder een melding of vergunning vallen (waaronder kantoren, gemeentewerf, etc.) worden 

gekeken naar energiebesparing, waterbesparing, scheiding van afval en beperken van verkeer en vervoer. 

Gemeenten hebben als bevoegd gezag voor milieuvergunningverlening en de handhaving van milieuwet- en 

regelgeving een voorbeeldfunctie. 

Gemeentelijke interne milieuzorg is een VOGM-taak voor Dalfsen. Belangrijke aandachtspunten bij gemeentelijke 

milieuzorg zijn gebouwbeheer (verlichting en verwarming, waterverbruik, afval, materiaalgebruik\duurzaam 

bouwen), gemeentelijke “bedrijven” (haven, gemeentewerven, brandweerkazerne, zwembad, etcetera), openbare 

verlichting, gebruik en onderhoud van gemeentelijke voertuigen en verkeer van gemeentelijk personeel, 

groenbeheer, gemeentelijke grondtransacties, opslag van goederen, chemicaliën en afval, inkoopbeleid (energie, 

goederen).  

In de gemeentelijke gebouwennota welke eind 2008 in de raad is behandeld vormt duurzaamheid een belangrijk 

thema. Er wordt veel aandacht besteed aan energiebesparing en het laten maken van energielabels voor alle 

gemeentelijke gebouwen. In het kader van het Meerjarenprogramma klimaat en duurzaamheid zal dit een 

belangrijk aandachtpunt blijven. 

 

2.4 Water 

Op dit moment wordt de wet- en regelgeving ten aanzien van afvalwater herzien en geherstructureerd. 

Belangrijke speerpunten in de herijking van de afvalwaterregelgeving zijn de introductie van het regenwaterbeleid 

en de verschuiving van de afbakening in de milieu- (Wm) en waterregelgeving (Wvo).Uitgangspunt van het 

nieuwe regenwaterbeleid is dat relatief schoon regenwater (hemelwater) zoveel mogelijk in het milieu gebracht 

moet worden op de plaats waar het neerkomt. Dat wil zeggen door lozing in de bodem, lozing op het 

oppervlaktewater of afvoer via een hemelwaterriool. De omgang met hemelwater moet in de wet- en regelgeving 

worden geïmplementeerd. Hier wordt onder andere via de Wet gemeentelijke watertaken invulling aan gegeven. 

De Wet gemeentelijke watertaken is alleen een wijzigingswet. Met deze wet worden de Gemeentewet, de Wet op 

de waterhuishouding en de Wet milieubeheer gewijzigd in verband met de introductie van zorgplichten van 

gemeenten voor het overtollig grondwater en het afvloeiend hemelwater, de verduidelijking van de zorgplicht en 

de aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument. Deze wetswijzigingen verruimen de (wettelijke) 

mogelijkheden voor gemeenten voor de omgang met (afstromend) hemelwater, maar omvat geen verplichting tot 

afkoppelen. Of er afgekoppeld moet worden, wordt op lokaal (gemeentelijk) niveau besloten; het nieuwe wettelijke 

kader biedt vervolgens het instrumentarium om dit te realiseren. De Wet gemeentelijke watertaken is 1 januari 

2008 in werking getreden. 

 

In het kader van het "Programma Beter Geregeld" van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt de 

waterregelgeving vereenvoudigd. Dit zal leiden tot de Waterwet. Daarbij staat ‘integraal waterbeheer’ centraal. De 

nieuwe Waterwet regelt straks het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang 

tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een bijdrage aan vermindering van 

regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het 

waterbeheer in Nederland. Ook verhuist de saneringsregeling voor waterbodems van de Wet bodembescherming 

naar de Waterwet (dit gebeurt via de Invoeringswet).  

Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke 

waterbeheerwetten worden gebundeld: zes vergunningen uit de bestaande 'waterbeheerwetten' gaan op in één 

watervergunning. Belangrijk is de afstemming met andere vergunningstelsels. Het meest relevante voorbeeld is 
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de omgevingsvergunning die momenteel in ontwikkeling is. De afstemming moet mogelijk maken dat de gebruiker 

in de toekomst bij één loket terecht kan voor zijn watervergunning en omgevingsvergunning. Overigens worden 

de watervergunning en de omgevingsvergunning niet met elkaar geïntegreerd. 
 

2.5 Externe veiligheid 

Externe veiligheidsrisico's zijn risico's die worden veroorzaakt door bedrijven met opslag van gevaarlijke, 

brandbare en/of ontplofbare stoffen. Landelijk beleid hiervoor is vastgelegd in onder meer het Besluit Externe 

Veiligheid Inrichtingen Milieubeheer, het Besluit LPG tankstations en het Vuurwerkbesluit.  

Bedrijven met externe veiligheidsrisico's zijn door de gemeente Dalfsen ingevoerd in het risicoregister van het 

RIVM. Deze gegevens zijn op te vragen via de provinciale risicokaart. Op 26 maart 2007 heeft de gemeenteraad 

van de gemeente Dalfsen de beleidsvisie Externe Veiligheid vastgesteld.  

In het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO) wordt gemeentelijk externe veiligheidsbeleid 

gebruikt om structurele verankering van externe veiligheidstaken te borgen. Het uitvoeringsprogramma loopt van 

2006-2010. Sinds 2008 wordt externe veiligheid expliciet en evenwichtig beoordeeld bij relevantie besluiten op 

het terrein van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu, hulpverlening en bij besluiten inzake Wm-

vergunningverlening.  

 

2.6 Luchtkwaliteit 

Volgens de Wet luchtkwaliteit moet de gemeente Dalfsen periodiek (3-jaarlijks) beoordelen of er sprake is van 

overschrijding van de normen van het Besluit en daarover rapporteren aan de provincie. De gemeente Dalfsen 

gebruikt hiervoor onder meer gegevens van het Milieu en Natuur Planbureau. Op basis van deze gegevens is er 

geen vermoeden van overschrijding van luchtkwaliteitsnormen in de gemeente Dalfsen.  

Via het provinciale samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Overijssel 2008-2015 wil de provincie Overijssel de 

luchtkwaliteit in de provincie verbeteren. Er komt een gebiedsgerichte benadering om overschrijdingen van 

luchtkwaliteit aan te pakken en te saneren.  

De luchtkwaliteit is vooral in geding door verkeersbewegingen en de veehouderij. Voor Dalfsen heeft dit als 

gevolg dat er 4 pluimveehouderijen zijn die zorgen voor overschrijding op het gebied van fijn stof en voor 2011 

gesaneerd moeten worden. Er loopt momenteel een inventarisatieronde en dit wordt 2010 verder uitgewerkt.  

 

2.7 Geurbeleid 

Op 19 mei 2009 is door B&W ingestemd met een advies om onderzoek te doen naar geurbeleid voor de 

gemeente Dalfsen. De achtergrond hiervoor is de Wet geurhinder en veehouderij die op 1 januari 2007 in werking 

is getreden. 

Volgens het B&W-advies bestaat het uit te voeren onderzoek uit twee delen: 

1. Uitvoeren van een quickscan en te onderzoeken of een geurverordening voor de gemeente Dalfsen 

wenselijk is; 

2. Onderzoek uit te voeren naar bescherming van veehouderijen in relatie tot (bedrijfs)woningen die niet 

meer ten dienste staan van het agrarisch bedrijf. 

Eind 2009 is hiervoor een plan van aanpak geschreven en in 2010 zal het geurbeleid uitgewerkt worden. 
 

2.8 Afval  

Voor het gemeentelijk afvalbeleid vormt hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer en het Landelijk AfvalbeheerPlan 

(LAP) voor de periode 2002 – 2012 de basis. 

In de milieuvergunning van bedrijven worden voorschriften opgenomen voor het omgaan met afvalstoffen. Bij 

meldingen zijn de afvalvoorschriften opgenomen in de 8.40 AmvB’s. de milieuhandhavers controleren deze 

voorschriften tijdens de periodieke bedrijfsbezoeken.  
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De inzameling van huishoudelijk afval is een wettelijke taak, evenals de gescheiden inzameling van gft-afval en 

van wit- en bruingoed. De gemeente Dalfsen heeft de uitvoering van deze wettelijke taak grotendeels uitbesteed 

aan de ROVA. De bemoeienis van de gemeente Dalfsen met de daadwerkelijke inzameling is dan ook relatief 

gering. Begeleiding, beleid, klachtenbehandeling zijn aspecten van het reguliere overleg tussen de gemeente 

Dalfsen en ROVA. 

 

Voor het gemeentelijk afvalbeleid vormt hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer en het Landelijk AfvalbeheerPlan 

(LAP) voor de periode 2002 – 2012 de basis. De Wet milieubeheer geeft de gemeente de volgende taken en 

bevoegdheden op het gebied van afvalbeheer: 

- inzameling van huishoudelijk afval 

- afvalscheiding 

- preventie  

- vergunningverlening 

- handhaving 

 

In september 2009 is gestart met het gescheiden inzamelen van kunststof. De hiervoor gebruikte methode is 

bronscheiding. Via plastic zakken wordt het kunststofafval periodiek gescheiden ingezameld. 

 

De doelstelling voor het hergebruik van afval is afhankelijkheid van het gemeentetype. Gemeente Dalfsen is 

ingedeeld bij stedelijkheidsklasse 5. De hierbij behorende doelstelling is een hergebruikpercentage van 60% (zie 

tabel 5 voor een nadere uitwerking). Door de invoer van DIFTAR in 1998 is het afvalscheidingsgedrag aanzienlijk 

verbeterd maar blijft met 54% nog onder de landelijke norm.  Afgaand op sorteeranalyses kan beter gescheiden 

worden op GFT-afval, oud papier en karton. Verder blijven de inzamelresultaten voor met name textiel en klein 

chemisch afval (kca) achter bij de landelijke richtlijn.  

 

TABEL 5  LAP
15

-DOELSTELLINGEN VOOR 2010 VERTAALD NAAR GEMEENTE  DALFSEN 

Fractie Doelstelling van het LAP voor 2010 

(kg/inwoner) 

GFT 

Papier 

Glas 

Textiel 

Klein Chemisch Afval 

GHA 

140 

95 

23 

5 

2 

75% hergebruik 

De aanpak van afvalstoffen Droge Componenten (ADC) is een VOGM-taak. Daarnaast is gemeente Dalfsen 

actief op het gebied van zwerfafval. 

Voor 2010 staan de volgende doelen en taken op het programma: 

 

Doelstelling 

� Met het gemeentelijk afvalbeleid voldoen aan de eisen van de Wet Milieubeheer, waarbij de doelstellingen 

van het landelijk afvalbeheerplan ten aanzien van hergebruik, vertaald naar de omstandigheden van Dalfsen, 

als richtlijn worden aangehouden. 

 

Taakstellingen 

                                                           
15

 LAP = Landelijk AfvalbeheersPlan 
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� Overleg met ROVA. 

� Klachtenbehandeling  

� Aanleveren gegevens kwartaalmonitor ROVA (papier en textiel) 

� Uitvoering verpakkingenconvenant (inzameling kunststoffen) 

� Wijziging uitvoeringsvoorschriften afvalstoffenverordening 

� Afbouwen snoeihoutbeleid (i.v.m. oprichting van biomassawerf Zwolle) 

� Regionaal overleg (met Rova) i.v.m. de oprichting van biomassawerf in Zwolle. 
 

 

 

2.9 Klimaat en duurzaamheid          

In december 2008 is het Meerjarenprogramma Klimaat en Duurzaamheid 2009-2012 vastgesteld. Hiermee zijn de 

kaders vastgelegd voor de uitvoering van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid tussen 2009 en 2012. In 2009 is 

al een begin gemaakt met de uitvoering van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Voor 2010 staan enkele grote 

projecten op de planning. 

 

CO2-monitoring 

In het Meerjarenprogramma staan enkele concrete klimaatdoelstellingen in de tijd, aan de hand waarvan wij de 

voortgang richting een CO2-neutrale gemeente in 2025 kunnen controleren. In 2010 is het streven om een CO2-

neutrale gemeentelijke organisatie te hebben. Begin 2010 zal daarom opnieuw een CO2-monitoring worden 

uitgevoerd. Op deze wijze houden we de vorderingen bij en kunnen we daar waar mogelijk bijsturen of extra 

middelen inzetten. 

 

Duurzaam (T)huis 

In september 2009 is gestart met de Duurzaam (T)huis aanpak. Deze aanpak richt zich op energiebesparing in de 

bestaande bouw. Doel is om alle woningen in particulier bezit te voorzien van een maatwerkadvies voor 

energiebesparende maatregelen. Eind 2009 zijn drie pilotprojecten gestart op basis van een wijkaanpak, waarbij 

alle woningen gratis van een maatwerkadvies worden voorzien. Eigenaar-bewoners hebben daarnaast de 

mogelijkheid om zich, tegen een kleine vergoeding, via het Energieloket aan te melden voor een individueel 

maatwerkadvies. Mensen kunnen bij het Energieloket (website en op het gemeentehuis) terecht voor advies over 

duurzaam bouwen en verbouwen en voor het aanvragen van een duurzaamheidslening, waarmee de uitvoering 

van energiebesparende maatregelen kan worden gefinancierd.   

 

Duurzame nieuwbouw 

Nadat in 2009 vooral aandacht is besteed aan het opzetten van Duurzaam (T)huis, zal in 2010 de focus liggen op 

het stimuleren van duurzame nieuwbouw. Uit het initiatiefvoorstel Duurzame Doorstroomwoningen van de CDA-

fractie is gebleken dat de maandlasten van een nieuwbouwhuis met een EPC van 0,4 gelijk zijn aan de 

maandlasten voor een nieuwbouwhuis met een EPC van 0,8. De hypotheekkosten van een huis van een EPC 

van 0,4 zijn hoger, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd met de lagere kosten voor energieverbruik. De 

gemeente Dalfsen gaat in 2010 onderzoeken in hoeverre we de markt kunnen stimuleren om huizen met een 

lagere EPC dan de wettelijk verplichte EPC van 0,8 te bouwen. Onze aanpak voor duurzame nieuwbouw gaat 

zich op twee kanten richten: de vraagkant en de aanbodkant. Voor de vraagkant willen wij in 2010 een duurzaam 

bouwen adviseur aanstellen die toekomstige bewoners kan stimuleren om duurzaam te bouwen. Daarnaast zal in 

2010 een Verordening duurzaam bouwen worden opgesteld. Aan de aanbodkant gaan wij ons richten op de 

aannemers en architecten. Ons doel is om in 2010 een Convenant duurzaam bouwen te hebben gesloten met de 

marktpartijen. Daarnaast gaan we onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen nodig zijn om de markt 

enthousiast te maken voor duurzaam bouwen.  
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Duurzaam ondernemen 

De ondernemers in de gemeente Dalfsen zijn vanaf eind 2009 betrokken bij de uitvoering van Duurzaam (T)huis, 

met als doel om de lokale economie een flinke stimulans te geven. Daarnaast wordt duurzaam ondernemen 

gestimuleerd door middel van de jaarlijks terugkerende duurzaamheidprijs, welke ook in 2010 zal worden 

uitgereikt aan het bedrijf dat een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van duurzaam ondernemen.  

De gemeente heeft in 2009 al een start gemaakt met het benaderen van de verschillende 

ondernemersverenigingen in de gemeente, om hen te informeren over Duurzaam (T)huis en de kansen op het 

gebied van duurzaam ondernemen. Vanuit de ondernemersverenigingen is een start gemaakt met het opzetten 

van samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. In 2010 zal dit proces worden gecontinueerd. 

Doel is om in 2010 meerdere goedlopende duurzaamheidsplatformen te hebben opgericht onder de Dalfser 

ondernemers, die samen de businesskansen op het gebied van duurzaamheid verkennen en zich actief in te 

zetten om duurzamer te ondernemen.  

 

Duurzaam inkopen 

De gemeente Dalfsen zal ernaar streven om in 2010 voor 75% duurzaam in te kopen. Om dit doel te kunnen 

bereiken wordt in het nieuwe Inkoophandboek veel aandacht besteed aan duurzaam inkopen en wordt inkopers 

een leidraad gegeven om bij aanbestedingen duurzaamheid op een juiste manier mee te kunnen nemen. Het 

handboek zal vanaf 2010 door de organisatie gebruikt worden bij haar inkopen.  

 

Eigen gebouwen en openbare ruimte 

De gemeente Dalfsen zet in op energiebesparing in haar eigen gebouwen en op duurzaam beheer van de 

openbare ruimte. In 2010 zal uitvoering worden gegeven aan het beleidsplan openbare verlichting, waarbij 

ingezet wordt op een besparing van 22.500 kWh per jaar op basis van het huidige aantal lichtmasten. Daarnaast 

wordt ernaar gestreefd om in 2010 niveau goud te behalen in de Barometer Duurzaam Beheer Openbare Ruimte. 

 

Grootschalige duurzame energieopwekking 

Een ander aandachtspunt voor 2010 is grootschalige duurzame energieopwekking. De gemeente Dalfsen blijft 

ook in 2010 meedraaien in projecten van de ROVA op het gebied van energieopwekking uit biomassa en er wordt 

onderzocht in hoeverre de plaatsing van windmolens en zonnecollectoren binnen de gemeentegrenzen mogelijk 

is.  

 

Bewustwording en educatie 

Om mensen daadwerkelijk te kunnen bewegen om maatregelen te nemen om duurzamer te leven, werken en 

recreëren, is het noodzakelijk dat bewustzijn wordt gecreëerd. De gemeente Dalfsen zet daarom ook in 2010 in 

op educatie en bewustwording. In september 2010 zal worden deelgenomen aan de Week van de Vooruitgang, 

waarbij aandacht is voor de gevolgen van verkeer en vervoer voor ons klimaat. In oktober 2010 zal Dalfsen 

wederom in het duister worden gehuld tijdens de Nacht van de Nacht.  

 

Dalfsen Millenniumgemeente 

In juni 2009 is Dalfsen officieel Millenniumgemeente geworden. We steken als Millenniumgemeente in op 

millenniumdoel 7: er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu. De nadruk van de Millenniumgemeente 

campagne zal in 2010 liggen op de voortzetting van de huidige samenwerking met lokale overheden in 

ontwikkelingslanden en het creëren van bewustwording omtrent de Millenniumdoelen onder de Dalfser bevolking.  

 

Kaders Klimaat en duurzaamheidsbeleid 2010 

In 2010 streven wij naar een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie. Om onze voortgang inzichtelijk te kunnen 

maken zal begin 2010 een CO2-monitor worden uitgevoerd.   
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In 2010 zal de Duurzaam (T)huis aanpak over de gehele gemeente Dalfsen worden uitgerold. 

In 2010 zal worden ingezet op duurzame nieuwbouw, met als doel om nieuwbouw te ontwikkelen met een EPC-

waarde die aanzienlijk lager ligt van de wettelijk verplichte EPC van 0,8. 

In 2010 wordt een duurzaam bouwen adviseur aangesteld of intern opgeleid. 

In 2010 zal een Verordening Duurzaam Bouwen worden opgesteld. 

In 2010 zal een Convenant Duurzaam Bouwen worden afgesloten. 

In 2010 zal onderzocht worden welke stimuleringsmaatregelen noodzakelijk zijn voor het creëren van een markt 

voor duurzaam bouwen.   

In 2010 staat duurzaam ondernemen in de gemeente Dalfsen centraal. 

In 2010 worden lokale aanbieders op het gebied van energiebesparende maatregelen bij het project Duurzaam 

(T)huis betrokken, om de lokale economie een stimulans te kunnen geven. 

In 2010 zal de Duurzaamheidsprijs worden uitgereikt. 

In 2010 zullen meerdere duurzaamheidsplatformen worden opgericht om duurzaam ondernemen in de 

verschillende kernen te stimuleren. 

De gemeente Dalfsen streeft ernaar om in 2010 voor 75% duurzaam in te kopen. 

In 2010 zal uitvoering worden gegeven aan het beleidsplan openbare verlichting 

In 2010 wordt gestreefd naar het behalen van niveau goud in de Barometer Duurzaam Beheer Openbare Ruimte. 

In 2010 blijft grootschalige duurzame energieopwekking een aandachtspunt.  

In 2010 zet de gemeente Dalfsen in op bewustwording en educatie omtrent duurzaamheid en doet zij mee aan 

activiteiten zoals de Week van de Vooruitgang en de Nacht van de Nacht. 

In 2010 draagt de gemeente Dalfsen uit dat zij een Millenniumgemeente is.  

 
2.10 Overig 

Naast de in voorgaande paragrafen genoemde onderdelen milieuprogramma, milieujaarverslag en afval beslaat 

het onderdeel milieubeleid nog meerdere werkvelden. Dit bestaat onder andere uit het deelnemen aan 

afdelingsoverschrijdende projecten en advisering daarin.  

In onderstaande tabel is een globale urenverdeling opgenomen voor milieubeleid en daarbij een uitsplitsing naar 

verschillende taakvelden. 

 

Paragraaf Milieubeleid 
algemeen 

Grootboeknummer 4723000 

HANDHAVING & VERGUNNINGVERLENING  
Milieuvergunningverlening 
Milieuhandhaving 

76 
24 

MILIEUBELEID  
Bodem\Bouwstoffenbesluit 
Water 
Lucht\Energie\Klimaat 
Milieubeleid algemeen 

114 
32 
16 

1698 
CIVIELTECHNISCHE DIENSTVERLENING  
Afval 
Riolering\IBA 
Interne milieuzorg 

62 
 

32 
RUIMTELIJKE PLANNING & UITVOERING  
Ruimtelijke Ordening 
Bouwen 
Verkeer & vervoer 
Flora & fauna 

56 
 

20 

LEEFBAARHEID  
Veiligheid 
Gezondheid 
APV\Hinder 

98 
 

60 
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KWALITEITSZORG & COMMUNICATIE  
Burgerparticipatie 
Communicatie & educatie 
Kwaliteitszorg en planning & control 
Automatisering & ICT 

 
* 

24 
48 

TOTAAL 2.360 

 

De activiteiten op het terrein van milieubeleid zijn zoals boven is aangegeven divers. Naast jaarlijks terugkerende 

zaken zijn er verschillende overige werkzaamheden, vooral deelname aan afdelingsoverschrijdende projecten en 

advisering. Ook in het klimaat- en duurzaamheidsbeleid zullen veel uren gestoken worden. 

 

  

 

 

  



 

 

 

GEMEENTE DALFSEN 

 

 

 

 
 
 
Omgevingsprogramma 2009 – gemeente Dalfsen  

 

25

 

 

 

 

 

B. INTEGRAAL HANDHAVINGSPLAN  



 

 

 

GEMEENTE DALFSEN 

 

 

 

 
 
 
Omgevingsprogramma 2009 – gemeente Dalfsen  

 

26

1. INLEIDING  

 

In het integrale handhavingsplan is vastgelegd op welke de wijze de gemeente Dalfsen in 2010 haar 

handhavingscapaciteit wil gaan inzetten op de gebieden milieu, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, 

brandweertaken, APV  en de overige voor de fysieke leefomgeving relevante wetten en regels.  

Het plan is opgebouwd uit drie onderdelen: 

� Kaders en doelstellingen (hoofdstuk 2) 

� Taken, capaciteit en ontwikkelingen (hoofdstuk 3) 

� Uitvoeringsprogramma 2010 (hoofdstuk 4) 

 

 

1.1. Waarom een integraal handhavingsplan? 

Er is een overstelpende steeds weer veranderende hoeveelheid indringende en gedetailleerde regelgeving die 

veel vraagt van onze organisatie. Belangrijke ontwikkelingen als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(WABO), het Activiteitenbesluit, de Drank- en horecawet drukken alle hun stempel op de handhaving en de 

daarvoor beschikbare capaciteit. 

 

Het is echter onrealistisch te veronderstellen dat op alle onderdelen die behoren tot het domein van de 

gemeentelijke handhavingstaken 100% toezicht kan worden gehouden. Handhaving is echter wel een wezenlijk 

sturingselement in het gemeentelijke beleid. Daar waar al dan niet wettelijke regels worden gesteld, moet in 

beginsel consequent worden gecontroleerd en gehandhaafd. Een integrale benadering bevordert de 

doeltreffendheid door het vaststellen van prioriteiten en het brengt de organisatie naar een hoger plan.  

 

Om de handhavingskwaliteit te verhogen en te waarborgen, rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen 

binnen de handhaving en onze handhavingscapaciteit daarop af te stemmen, heeft de gemeente Dalfsen er dit 

jaar voor gekozen een integraal programma te maken van de werkvelden milieu, bouwen, brandweer, ruimtelijke 

ordening, APV en de overige voor de fysieke leefomgeving relevante wetten en regels..  

We hebben niet de illusie dat in complexe besluitvormingsprocedures als de handhaving in één slag een integraal 

handhavingsplan kan worden geproduceerd dat op alle vragen een antwoord heeft. Bij de evaluatie die jaarlijks 

zal plaatsvinden en zal worden gerapporteerd aan de gemeenteraad, is het mogelijk het beleid aan te passen aan 

opgedane ervaringen, gewijzigde inzichten en werkwijzen.  

 

Het doel van het Integrale handhavingsplan is inzicht te geven in de handhavingstaken, met welke intensiteit 

deze taken worden uitgevoerd en waar de prioriteiten worden gelegd, daarbij rekening houdend met de daartoe 

beschikbaar gestelde middelen.  

De keuzes in het handhavingsplan zijn gemaakt met de werkelijkheid van nu. De samenleving is niet maakbaar, 

is zelfs tamelijk onvoorspelbaar…en dat maakt het werk een stuk smeuïger. 

 

1.2. Professionaliseringsslag organisatie  

In de directienotitie “Visie op organisatieontwikkeling 2005-2009” is een ambitie neergelegd gericht op 

doorontwikkeling van de organisatie, een organisatie die het vermogen bezit zichzelf permanent te veranderen en 

die in een verantwoord tempo doorgroeit naar een hoger niveau. Als instrument daarvoor wordt gebruik gemaakt 

van het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties (KO-model). Het model kent vijf ontwikkelingsfasen. Op dit 

moment begeeft de organisatie zich in een gestaag tempo naar de tweede fase: de proces-georiënteerde fase. 

Kenmerk hiervan is dat de organisatie inzicht heeft in de belangrijkste primaire processen, taken en 
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verantwoordelijkheden vastliggen, stuurinformatie beschikbaar komt, organisatie-aanpassingen plaatsvinden op 

basis van procesanalyse. 

Veel aandacht is inmiddels besteed aan het beschrijven van de werkprocessen. Het geeft een duidelijk beeld hoe 

de werkzaamheden moet worden uitgevoerd, waar de bijzondere aandachtspunten zitten, welke procedure er 

moet worden gevolgd. Je wordt stap voor stap door een werkproces geleid. Een bijkomend voordeel van 

dergelijke beschrijvingen is dat je als nieuwe medewerker bijvoorbeeld veel sneller ingewerkt raakt en verbanden 

snel leert doorzien. 

Verfijning van de beschreven processen is een continue aandachtspunt. De invoering van de Wabo in 2010 leidt 

ertoe dat de processen op onderdelen zullen worden aangepast. 

 

Het integrale handhavingsplan is een managementinstrument. Het plan wordt bijgesteld volgens de Deming-

cirkel: plan (plannen maken), do (plannen uitvoeren), check (voortgangscontrole), act (analyseren en bijstellen). 

Door op deze wijze te werken ontstaat inzicht in werkvoorraden, de hoeveelheid werkelijk beschikbare tijd voor 

toetsing aan, toezicht en handhaving en worden kengetallen actueel gehouden. Daarmee wordt een voorzichtige 

knipoog gegeven naar fase III waarin kengetallen een zeer normaal stuur- en verantwoordingsinstrument worden. 

 

1.3. Korte samenvatting van de hoofdstukken 

Inzicht in maatregelen die al eerder zijn getroffen in het kader van prioritering wordt gegeven in hoofdstuk 2. Met 

het invoeren van deze gemeentelijke kaders voor prioritering is het beter mogelijk de beschikbare uren efficiënt in 

te zetten op basis van gestelde prioriteiten veiligheid, gezondheid en milieu én is een solide basis gelegd voor 

een verantwoorde uitvoering van de kerntaken. 

 

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de handhavingstaken die moeten worden uitgevoerd en 

voortvloeien uit Woningwet, Gebruiksbesluit, Wet milieubeheer en Wet ruimtelijke ordening.  

Daarbij is aangegeven welke afdelingen verantwoordelijk zijn voor toetsing, inspectie, toezicht en handhaving en 

de capaciteit die voor de uitvoering van die taken beschikbaar is. 

 

De uitkomsten van een risicoanalyse hebben als basis gediend voor het opstellen van het 

handhavingsprogramma 2010 (hoofdstuk 4). De beschikbare personele capaciteit komt daarmee te liggen bij 

situaties met de grootste risico’s en waarbij de regels slecht worden nageleefd. In dit hoofdstuk zijn de naleef- en 

omgevingsdoelstellingen opgenomen die worden nagestreefd op de gebieden milieu, bouwen, brandweer, 

ruimtelijke ordening en APV.  
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2. KADERS VOOR PRIORITERING 
 

Om de effectiviteit van toezicht en handhaving te vergroten is de afgelopen jaren bij gemeenten een landelijke 

trend van professionalisering en het stellen van prioriteiten op gang gekomen waarbij onder meer op basis van 

beleidsregels en werkprogramma’s gehandhaafd wordt..  

In dit handhavingsplan 2010 wordt inzicht gegeven in de maatregelen die inmiddels zijn getroffen in het kader van 

prioritering. Met het invoeren van deze gemeentelijke kaders voor prioritering is het beter mogelijk de beschikbare 

uren efficiënt in te zetten op basis van gestelde prioriteiten veiligheid, gezondheid en milieu én is een solide basis 

gelegd voor een verantwoorde uitvoering van de kerntaken. 

 

 

2.1. Visiedocument Missie en visie 

In de nota Missie|Visie gemeente Dalfsen 2020 Bij Uitstek Dalfsen!”, op 20 april 2009 vastgesteld door de 

gemeenteraad, is de koers vastgelegd die de gemeente wenst te varen tot 2020. In de nota wordt de nadruk 

gelegd op de zorg voor veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving. Deze 

uitgangspunten zijn meegenomen bij het prioriteren van de handhavingstaken 

 

2.2. Nota Integraal handhavingsbeleid 2002: een procesmatige benadering 

Voor de kwaliteit van de handhaving is het consequent uitvoeren van een aantal samenhangende processtappen 

van belang. Handhaving volgens deze procesmatige benadering houdt in dat een reeks van activiteiten, 

aantoonbaar, opeenvolgend en in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. Dit om gestelde doelen te 

realiseren en te verantwoorden. De gemeente Dalfsen heeft dit reeds enkele jaren terug onderkend. De 

gemeenteraad heeft op 27 mei 2002 de nota Integraal handhavingsbeleid vastgesteld waarin een stappenplan is 

opgenomen waarmee het handhavingsproces is vormgegeven. De stappen bestaan uit: 

1. controle en eerste aanschrijving in verzoekende vorm 

2. hercontrole en aanschrijving met waarschuwing voor oplegging bestuursrechterlijke beschikking 

3. oplegging en uitvoering bestuursrechtelijke beschikking 

 

2.3. Handhavingsprioriteiten: thema’s 

Thema’s 

Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens een brainstormsessie gemeentelijke 

handhavingsprioriteiten de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu, zoals opgenomen in de nota Dalfsen 

Stroomopwaarts, centraal gesteld. Dit visiedocument is richtinggevend geweest voor de prioritering en uitvoering 

van alle gemeentelijke handhavingsthema’s. Het resultaat van de indeling in prioriteitsklassenring is terug te 

vinden in de hierna opgenomen tabel, waarbij de handhavingsthema’s die in vet cursief zijn weergegeven 

onderdeel uitmaken van het Integrale handhavingsprogramma 2010: 

 

Prioriteit hoog Prioriteit gemiddeld Prioriteit laag 

□ Bouw- en woningtoezicht incl. 

slopen 

□ Brandveiligheid/Gebruiksver-

gunningen 

□ Bestemmingsplannen 

□ Leerplicht 

□ Milieutoezicht/inrichtingen 

□ Evenementen 

□ Geweld 

□ Gebruik openbare ruimte 

□ Woonomgeving 

□ overlast jeugd/vandalisme 

 

□ Afval 

□ Zwerfafval 

□ Belastingen 

□ Bijstand 

□ Geluidsoverlast 

□ Honden 
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2.4. Collectieve kwaliteitsnormering BWT 

Gemeenten moeten elke bouwaanvraag toetsen aan het Bouwbesluit. Er mag niet selectief of steekproefsgewijs 

worden getoetst. Wel mag worden gevarieerd in de mate van diepgang waarin op onderdelen aan het 

Bouwbesluit wordt getoetst.  Het Platform BWT grote gemeenten heeft daarvoor met ondersteuning van de 

ministeries van VROM, Justitie en BZK in het kader van het project collectieve kwaliteitsnormering 

bouwvergunningen (CKB) een systeem ontwikkeld dat laat zien op welke wijze aanvragen om bouwvergunning 

worden getoetst.  

Op 15 augustus 2006 hebben burgemeester en wethouders van Dalfsen op basis van dit CKB-model voor de 

meest voorkomende aanvragen om bouwvergunning toetsingslijsten vastgesteld. Daarin is aangegeven op welk 

intensiteitsniveau de toetsing minimaal moet plaatsvinden en waarbij aansluiting is gezocht bij de 

prioriteringsthema’s veiligheid (w.o. brandveiligheid), gezondheid (w.o. ventilatie), en milieu (w.o. EPC en 

bodemkwaliteit). De voor de vergunningverlening ingevulde toetsingslijst wordt vervolgens door de 

toezichthouders gebruikt bij het toezicht op de bouw.   

Zo is op een heldere manier zichtbaar waaraan en op welk niveau een aanvraag om bouwvergunning wordt 

getoetst, op welke onderdelen en niveau het bouwtoezicht is gericht én ontstaat er een realistisch werkpakket. 

 

2.5.  De Dalfser methode 

De “Dalfser methode”, ingevoerd op 2 mei 2005, is gericht op het hebben van een efficiënte bedrijfsvoering bij 

zowel de gemeente als de aangesloten aannemers.  

Het doel van de methode is het streven naar een snellere vergunningverlening die gepaard gaat met aanzienlijk 

lagere kosten voor de aannemers omdat kostbare en tijdrovende berekeningen na goedkeuring van welstand en 

bestemmingsplantoets hoeven te worden aangeleverd. Daarnaast gaan de aannemers de verplichting aan de  

kernbepalingen van het bouwbesluit: veiligheid, gezondheid, milieu (tevens onze prioriteringsthema’s) na te leven, 

waardoor een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. Hij houdt daartoe gedurende de bouw een 

voortgangs- en eindcontrolelijst bij. Het bouwen volgens de vergunning en het bouwbesluit is namelijk de 

verantwoordelijkheid van de aannemer zelf.  

Met name deze laatste doelstelling is opgenomen om de prioriteit van het gemeentelijk bouwtoezicht te verleggen 

naar de niet aangesloten aannemers en de zelfbouwers. Het doel in 2010 is het aantal deelnemers aan het 

convenant: uit te breiden waardoor een verschuiving in de toezichtstaak kan plaatsvinden en de aandacht van de 

afdeling Milieu en Bouwen worden verplaatst naar de overige handhavingsopgaven. 

 

2.6.  Bouwcertificering 

De Dalfser methode is voor het Ministerie van VROM aanleiding geweest ons te benaderen voor participatie in de 

praktijkproef bouwcertificering.  

Wat houdt deze proef in? De toetsing van bouwaanvragen aan de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit is 

formeel een publieke taak. Onderzocht moest worden of deze bouwplantoetsing onder certificaat kan worden 

verricht door private partijen.  

Als studieobject is genomen de bouwaanvraag voor het nieuwe gemeentehuis van Dalfsen. Op basis van de 

kwaliteitschecklists (zie 2.4) is door zowel de afdeling Milieu en Bouwen als bureau Nieman een 

ontvankelijkheids- en bouwplantoets uitgevoerd. Gebleken is dat bureau Nieman gedetailleerder kan toetsen, 

onder meer op het specialisme bouwfysica. Met name bij complexe bouwaanvragen is de meerwaarde dat de 

kwaliteit van de bouwvergunning beter is en de doorlooptijd korter. 

De afdeling Milieu en Bouwen wil de inschakeling van de gecertificeerde private toetser stimuleren. 
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3. TAKEN, CAPACITEIT EN ONTWIKKELINGEN 

 

In dit hoofdstuk een overzicht van de handhavingstaken die moeten worden uitgevoerd en voortvloeien uit 

Woningwet, Gebruiksbesluit, APV, Wet ruimtelijke ordening en Wet milieubeheer.  

Daarbij is aangegeven welke afdelingen verantwoordelijk zijn voor toetsing, inspectie, toezicht en handhaving en 

de capaciteit die voor de uitvoering van die taken beschikbaar is. 

 

 

3.1. Uitvoering handhavingstaken 

3.1.1. Woningwet 

De taken bestaan voor een belangrijk deel uit de toetsing van bouwaanvragen aan en handhaving van 

bouwregelgeving, waaronder inspectie en toezicht. De werkzaamheden berusten vooral op wetteksten en 

voorschriften die terug te vinden zijn in de Woningwet, het Bouwbesluit 2003 en de Dalfser Bouwverordening. 

Daarnaast zijn andere wetten van belang, zoals de Brandbeveiligingsverordening,  Wet op de ruimtelijke 

ordening, de Algemene wet bestuursrecht en de Monumentenwet 1988.  

 

Taken afdeling Milieu en Bouwen 

Preventief toezicht 

� toetsing aanvragen om bouwvergunning aan de geldende regelgeving 

� toetsing aanvragen om monumentenvergunning aan de geldende regelgeving 

Controle gedurende de bouw van gebouwen en bouwwerken 

� inspectie en handhaving lichte bouwvergunning 

� inspectie en handhaving reguliere bouwvergunning 

� toezicht en handhaving bouwen zonder of in afwijking van een vergunning (incl. monumenten) 

Slopen van bouwwerken 

� inspectie en handhaving sloopvergunning 

� inspectie en handhaving sloopmelding 

� toezicht en handhaving slopen zonder vergunning 

Staat van bestaande gebouwen en bouwwerken 

� toezicht en handhaving technische kwaliteit bestaande woningen en overige gebouwen, inclusief opsporing illegale 

bouwwerken 

Staat van bestaande open erven en terreinen 

� toezicht en handhaving kwaliteit bestaande erven, terreinen en standplaatsen (bouwverordening) 

Onrechtmatig gebruik 

� toezicht en handhaving op het gebruik van gronden en opstallen (bestemmingsplanvoorschriften) 

Kwaliteit vergunningsvrije bouwwerken 

� toezicht en handhaving excessenregeling welstand (inclusief reclames) 

� toezicht en handhaving technische kwaliteit vergunningsvrije bouwwerken 

Overig 

� toezicht en handhaving instandhoudingstermijn tijdelijke bouwvergunningen 

 



 

 

 

GEMEENTE DALFSEN 

 

 

 

 
 
 
Omgevingsprogramma 2009 – gemeente Dalfsen  

 

31

 

Taken afdeling Brandweer 

Preventief toezicht: 

� toetsing bouwaanvragen aan brandveiligheidseisen Bouwbesluit (standaardeisen en gelijkwaardige 

oplossingen), Gebruiksbesluit, de Bouwverordening en bijbehorende normen en richtlijnen 

Repressief toezicht 

� controle op de uitvoering en naleving van brandpreventievoorzieningen van bouwvergunningen  

 

3.1.2. Gebruiksbesluit 

De taken bestaan voor een belangrijk deel uit de toetsing van aanvragen om gebruiksvergunning en toezicht op 

en handhaving van vergunning en regelgeving. De werkzaamheden berusten vooral op wetteksten en 

voorschriften die terug te vinden zijn in het Gebruiksbesluit. 

 

Taken afdeling Brandweer 

Preventief toezicht: 

� toetsingen gebruiksmeldingen, gebruiksvergunningen 

� toetsing overige gebruiksituaties met een risico 

� toetsing van ontruimingsplannen 

Repressief toezicht 

� controle op de uitvoering en naleving van brandpreventievoorzieningen van gebruiksvergunningen en 

gebruiksmeldingen 

� controle van ontruimingsplannen 

 

 

3.1.3. Wet ruimtelijke ordening 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking getreden. Daarin is opgenomen dat 

burgemeester en wethouders bekend moeten maken op welke wijze zij de handhaving van bestemmingsplannen 

zullen gaan uitvoeren. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren is het een vereiste dat de 

bestemmingsplannen voldoende actueel zijn en oog hebben voor de specifieke omstandigheden en 

ontwikkelingen in het plangebied. Met het convenant Ruimte op Orde (2001) zijn daarover afspraken vastgesteld 

met de provincie. Met de afspraken opgenomen in dit integrale handhavingsplan 2010 wordt uitvoering gegeven 

aan de wettelijke verplichting. Naast het actueel houden van de bestemmingsplannen, is een taak het toetsen van 

aanvragen om aanlegvergunning en de controle op de uitvoering daarvan. De werkzaamheden berusten vooral 

op de Wro en voorschriften die terug te vinden zijn in de bestemmingsplannen 

 

Taken afdeling Ontwikkeling en Grondzaken 

Preventief toezicht: 

� actueel houden bestemmingsplannen 

� toetsing aanvragen om aanlegvergunning 

 

Taken afdeling Milieu en Bouwen 

Repressief toezicht 

� controle aanlegvergunningen 

� in het kader van die actualiseringsverplichting periodiek toezicht te houden op de voorschriften van met 

name de geactualiseerde bestemmingsplannen 
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3.1.4. APV 

De taken voor de afdeling Bestuurszaken en Communicatie bestaan voor een belangrijk deel uit de toetsing van 

aanvragen om evenementenvergunning en de drank- en horecawet. In het toezicht op en handhaving van deze 

vergunningen en regelgeving is tot op heden niet adequaat voorzien. Deze laatste taken worden in dit 

handhavingsplan formeel neergelegd bij de afdeling Brandweer en de afdeling Milieu en Bouwen. De 

werkzaamheden berusten vooral op wetteksten en voorschriften die terug te vinden zijn in de APV, 

Brandbeveiligingsverordening, Hygiënecode en bouwverordening en de Beleidsregels Evenementen. 

 

Taken afdeling Bestuurszaken 

Preventief toezicht: 

� toetsingen aanvragen evenementenvergunningen 

 

Taken afdeling Brandweer en afdeling  Milieu en Bouwen 

Preventief toezicht: 

� toetsing aanvragen evenementenvergunningen aan m.n. de brandveiligheidseisen en de 

bouwvoorschriften 

Repressief toezicht 

� controle op de uitvoering en naleving van de voorwaarden verbonden aan de evenementenvergunning 

� toezicht op brandpreventieve voorzieningen, vluchtmogelijkheden 

� toezicht op reclame-uitingen 

 

 

3.1.5. Wet milieubeheer 

Milieuhandhavingstaken vloeien voort uit hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (bedrijfsgebonden handhaving, 

handhaving op het gebied van afval en stoken (de afvalstoffenverordening)), de APV, Bestemmingsplannen op 

basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, 

de Wet milieugevaarlijke stoffen (met name: vuurwerk, asbest en CFK’s). 

 

INRICHTING GEBONDEN HANDHAVING 

Met behulp van de indeling in VOGM categorieën en de door de VNG ontwikkelde kengetallen voor de 

bezoekfrequentie (de zogenaamde TOEZICHTSTRATEGIE) van bedrijven en de bijbehorende tijdsbesteding kan 

de benodigde hoeveelheid tijd voor volledige inrichtinggebonden milieuhandhaving worden bepaald (zie 

onderstaande tabel): 

 

VOGM 

categorie 

Wet Milieubeheer 

bedrijfstype 

Aantal actieve 

bedrijven 

TOEZICHTSTRATEGIE 

Bezoekfrequentie (per jaar) 

VNG Kengetal 

tijdsbesteding 

Benodigde uren 

(per jaar) 

1 Melding 

Vergunning 

333 

82 

1/10 6 (1¼)
16

 

8 (7) 

200 

66 

                                                           
16

 De kengetallen van de VNG zijn voor categorie 1 en 2 inrichtingen en categorie 3 meldingen zijn tussen haakjes gezet. De 

getallen die ervoor staan zijn ervaringsgetallen van gemeente Dalfsen. Voor de berekening van de benodigde hoeveelheid uren 

worden deze gehanteerd. Door meerdere gemeenten wordt aangegeven dat het aantal uren voor bedrijfscontroles categorie 1 

en 2 inrichtingen met een melding te laag is 



 

 

 

GEMEENTE DALFSEN 

 

 

 

 
 
 
Omgevingsprogramma 2009 – gemeente Dalfsen  

 

33

2 Melding 

Vergunning 

580 

252 

1/5 8 (2½) 

16 (14) 

928 

807 

3 Melding 

Vergunning 

112 

108 

½ 10 (5,5) 

28 

560 

1512 

4 Melding 

Vergunning 

n.v.t. 

13 

1 n.v.t 

39 

 

507 

Vuurwerkbedrijven
17

    200 

TOTAAL  1367   4780 

 

De toezichtstrategie, gebaseerd op een indeling in 4 categorieën en bijbehorende bezoekfrequentie, zoals 

weergegeven in bovenstaande tabel, wordt door vrijwel alle gemeenten als uitgangspunt voor bedrijfsgerichte 

milieuhandhaving gehanteerd. 

 

NIET INRICHTING GEBONDEN HANDHAVING 

Voor de inventarisatie van de niet inrichtinggebonden milieuhandhaving is gebruik gemaakt van het rapport 

Inventarisatie handhavingstaken voor gemeentelijke overheden (opgesteld door Contain Organisatie Advies in 

opdracht van het ministerie van Justitie (2003);. Op basis van dit rapport zijn de volgende 5 niet 

inrichtinggebonden handhavingsthema’s met de daaronder vallende handhavingstaken gedefinieerd: 

- afval 

- APV 

- Bestemmingsplannen 

- Bodem 

- Gebruik openbare ruimte 

 

Voor alle niet inrichtinggebonden handhavingstaken, vallend onder bovengenoemde thema’s, is gekwantificeerd 

hoeveel tijd er idealiter beschikbaar zou moeten zijn voor volledige handhaving. Volledige handhaving houdt in 

dat: 

- Er bij de doelgroep goede bekendheid met de (hoofdlijnen van de) regelgeving wordt bereikt;  

- Er voldoende kans voor ontdekking van grotere overtredingen is; 

teneinde een goed niveau van naleefgedrag voor de betreffende regelgeving te realiseren en te behouden. 

 

Thema Taak (Geschatte) 

aantal jaarlijkse 

acties 

(Geschatte) 

aantal uren 

per actie 

(Geschatte) 

totaal aantal 

benodigde uren 

AFVAL Controle afvalstoffenverordening 

Illegale afvalstortingen 

Verbranden van afval 

(Voorkoming) zwerfvuil 

600 

 

400 

1 

 

1 

600 

200 

400 

120 

APV Evenementen (geen bouw\brandveiligheid) 

Illegale kap 

Toezicht sloopvergunningen\asbest 

10 16 160 

40 

600 

BESTEMMINGS 

PLANNNEN 

Integraal toezicht 

Gebruik vrijkomende agrarische gebouwen 

Toezicht ontgrondingen\aanlegvergunning 

Toezicht wet openluchtrecreatie 

50 8 400 

120 

80 

100 

                                                                                                                                                                                     

 
17

 Verkoop van vuurwerk is een nevenactiviteit. Verkoop mag alleen de laatste 3 werkdagen van het jaar. Wel mag gedurende 

het hele jaar vuurwerk worden opgeslagen in een kluis die aan de eisen van het Vuurwerkbesluit voldoet. 
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BODEM Bouwstoffenbesluit 

Toezicht (kleine) bodemsaneringen 

Lozingenbesluit bodembescherming 

Opslag ondergrondse tanks 

 

 

160 

 

 

2 

400 

100 

320 

80 

GEBRUIK 

OPENBARE 

RUIMTE 

Toezicht parkeerbeleid vrachtauto’s 

Toezicht op openbare ruimte 

In gebruikneming gemeentegrond 

  120 

80 

120 

TOTAAL    4040 

 

Naast inrichting- en niet inrichtinggerelateerde handhavingstaken zijn er activiteiten die niet eenduidig in één van 

beide categorieën vallen. Deze activiteiten zijn opgenomen in onderstaande tabel:  

 

Taak (Geschatte) aantal 

jaarlijkse acties 

(Geschatte) aantal 

uren per actie 

(Geschatte) totaal aantal 

benodigde uren 

Klachten 

TOPX\Aandachtsbedrijven 

Samenwerkingsprogramma SEPH 

110 4 440 

600 

200 

TOTAAL   1240 

 

Op basis van de klachtenadministratie (gestart in 2004) blijkt dat er per jaar ongeveer 110 klachten binnenkomen 

en dat de tijdsbesteding per klacht gemiddeld 4 uur is. Dit aantal en bijbehorende tijdsbesteding is voor de 

planning in 2010 aangehouden. De tijd ingeruimd voor Top X\Aandachtsbedrijven is tijd die voor deze bedrijven 

benodigd is naast de toezichtstrategie. Top X en aandachtsbedrijven hebben een dermate slecht naleefgedrag 

dat naast het periodieke bedrijfsbezoek in het kader van de toezichtstrategie extra bedrijfsbezoeken, controles en 

eventueel juridische acties nodig zijn. Door tijd te reserveren voor acties van het servicepunt milieuhandhaving 

(SEPH) wordt voldaan aan de eis dat bij de eigen prioriteitstelling ook de gezamenlijke landelijke prioriteitstelling 

wordt betrokken.  

 

Vergunningverlening milieu 

De belangrijkste wettelijke taken voor milieuvergunningverlening vloeien voort uit hoofdstuk 8 van de Wet 

milieubeheer. Deze taken omvatten: milieuvergunningverlening, behandelen van meldingen op grond van artikel 

8.40 en 8.44 van de Wet milieubeheer (AMvB’s) en wijzigingen op grond van artikel 8.19 van de Wet 

milieubeheer (meldingen van vergunninghouders).  

 

Daarnaast zijn er taken die voortvloeien uit de Wet bodembescherming, de Woningwet (bodemonderzoeken bij 

de bouwvergunning), de Wet geluidhinder, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (afstemming met het 

waterschap), de Wet ammoniak en veehouderij. Tevens kunnen er bij vergunningverlening nadere eisen worden 

opgelegd, waarbij bijvoorbeeld gebruik kan worden gemaakt van de voorschriften van de Commissie Preventie 

Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR-richtlijnen), de Nationale Emissie richtlijnen lucht (Ner) en de Nederlandse 

Richtlijn Bodembescherming (NRB). 

 

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) in werking 

getreden. Dit Besluit is een samenvoeging van een groot aantal AmvB’s (art. 8.40 Wet milieubeheer). Ook de 

algemene regels voor de metaal-elektrobranche, die voorheen milieuvergunningplichtig was, staan in dit Besluit. 

Doel van het Activiteitenbesluit is, net als bij de omgevingsvergunning, de vermindering van administratieve 

lasten voor het bedrijfsleven en het vereenvoudigen van procedures.  
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Op basis van de gegevens uit StraMis kan een inschatting worden gemaakt van het aantal gemeentelijke 

inrichtingen met vergunningen/meldingen (peildatum 20 september 2008), zie tabel 2.  

 
TABEL 2   INRICHTINGENBESTAND GEMEENTE DALFSEN (PEILDATUM 20 SEPTEMBER 2008) 

 

 cat. 1 cat. 2 cat. 3 cat. 4 totaal 

type A 199 48 4  251 

type B 75 295 116 2 488 

type C 154 520 93 10 777 

Wm-AMvB 16 18 7  41 

Wm-verg. 8 38 11  57 

totaal 452 919 231 12 1614 

 

De gemeente Dalfsen gaat er van uit dat een adequate vergunning voor een categorie 1-bedrijf maximaal 20 jaar 

oud is, een vergunning voor bedrijven in categorie 2 en 3 maximaal 10 jaar en een vergunning voor een bedrijf in 

categorie 4 niet ouder dan 5 jaar mag zijn.  Het is niet mogelijk exact te voorzien hoeveel nieuwe vergunningen 

worden aangevraagd en hoeveel meldingen worden ingediend. Op basis van het kaderplan gemeentelijk 

milieubeleid wordt uitgegaan van 10% mutaties per jaar, inclusief het actualiseren van vergunningen (art. 8.22 

Wet milieubeheer). Ook voor de tijdsbesteding per vergunning wordt uitgegaan van de in het kaderplan 

opgenomen kengetallen. Tabel 3 geeft de planning voor 2010 op basis van deze kengetallen en de gegevens uit 

tabel 2. 

 

Het Activiteitenbesluit zorgt er doorgaans voor dat veel bedrijven overgaan van een vergunningplicht naar een 

meldingsplicht. In Dalfsen zijn er in vergelijking met andere gemeenten echter weinig type A/B-bedrijven en vrij 

veel vergunningplichtige bedrijven (type C). dit wordt vooral veroorzaakt door de vele agrarische inrichtingen (type 

C). T.a.v. vergunningverlening kan gesteld worden dat er circa 10% inrichtingen van vergunning naar melding 

overgaat. Dat zijn vooral metaalbedrijven. Dit houdt niet direct een verlichting van vergunningverlenings-

werkzaamheden in.  Dit is ook een afwijkend beeld ten opzichte van veel andere gemeenten en kan inhouden dat 

voor Dalfsen de voordelen van het nieuwe Activiteitenbesluit niet optimaal doorwerken (minder meldingen, minder 

vergunningen etc.).  

Er zijn in 2009-2011 enkele tranches op komst waarbij meerdere branches onder het Activiteitenbesluit zullen 

gaan vallen, daarmee komen dus minder milieuvergunningen. Voor Dalfsen heeft dit echter maar weinig impact.  

 

In 2004 zijn alle bedrijven in StraMis ingedeeld in de landelijk gehanteerde 4 milieucategorieën. De indeling van 

inrichtingen met betrekking tot de vergunning/meldingsituatie is echter nog niet actueel. Een aantal bedrijven dat 

momenteel van rechtswege onder een melding valt heeft nog steeds een vergunning. Om daadwerkelijk 

inzichtelijk te kunnen maken hoeveel vergunningen verouderd zijn moet de vergunning\meldingsituatie voor alle 

bedrijven zijn ingevoerd. Tevens moeten alle bedrijven die momenteel nog steeds een vergunning hebben maar 

onder een melding vallen zijn omgezet naar een melding. Bij de invoering van het Activiteitenbesluit is hierin een 

grote slag gemaakt. In onderstaande tabel is een schatting gemaakt van het aantal vergunningen en meldingen. 
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TABEL 3 URENBESTEDING VERGUNNINGVERLENING/MELDINGEN; OP BASIS VAN KADERPLAN GEMEENTELIJK MILIEUBELEID (PUBLICATIE  

 VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN) 

Categorie Vergunning Melding Totaal 

1 

Aantal mutaties 

Kengetal 

Uren 

8 

18 

144 

33 

2,5 

83 

41 

 

227 

2 

Aantal mutaties 

Kengetal 

Uren 

25 

31 

775 

58 

5,5 

319 

83 

  

1094 

3 

Aantal mutaties 

Kengetal 

Uren 

11 

64 

704 

11 

11 

121 

22 

 

825 

4 

Aantal mutaties 

Kengetal 

Uren 

 2 

112 

224 

- 

- 

- 

2 

 

224 

Inrichtingen 46 102 148 
Totaal 

Uren 1.847 523 2.370 

 

Aan de kwaliteit van vergunningen worden steeds meer eisen gesteld. Belangrijke recente ontwikkelingen op dit 

gebied zijn verzwaarde aandacht voor externe veiligheid (Besluit externe veiligheid inrichtingen Wet milieubeheer) 

en milieuzorg (verruimde reikwijdte, Besluit milieu-effectrapportage 1994, Oplosmiddelenbesluit Wet 

milieubeheer, de Europese Integrated Pollution Prevention Control Richtlijn (IPPC). 

 

Bedrijven kunnen bij ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving en milieuzorg ondersteuning 

krijgen vanuit overkoepelende branche-organisaties. Een flink aantal branche-organisaties heeft met de overheid 

convenanten afgesloten. De belangrijkste convenanten zijn ondergebracht bij de Facilitaire Organisatie industrie 

(FO-industrie). Bij bedrijven die zich niet willen aansluiten bij het convenant voor hun branche zullen in de 

vergunning vergelijkbare eisen moeten worden opgenomen. 

Sinds 1996 vallen de indirecte lozingen (dit zijn lozingen op de riolering) van inrichtingen onder de Wet 

milieubeheer. De gemeentelijke lozingsverordeningen zijn tegelijkertijd van rechtswege komen te vervallen. Van 

1996 tot maart 2003 gold de overgangsregeling dat afvalwatervoorschriften uit de lozingsverordening geacht 

werden onderdeel te zijn van de Wm-vergunning. Vanaf maart 2003 moeten alle milieuvergunningen (dus ook 

van voor 1996) vanuit de Wet milieubeheer afvalwatervoorschriften bevatten die de lozingen op de rioleringen 

reguleren. Bij meldingsplichtige bedrijven zijn de afvalwatervoorschriften reeds opgenomen in de AmvB.  

 

Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij en de wijziging hierop in werking 

getreden. Met dit Besluit wordt invulling gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het 

besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den duur 

emissie-arm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale emissiewaarden. Op grond 

van het besluit mogen alleen nog huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de 

maximale emissiewaarde, toegepast worden.  De minister heeft aangegeven dat een aantal veehouders er niet in 

zal slagen om de benodigde stalaanpassingen nog vóór 1 januari 2010 te realiseren. Dit vanwege de 

financieringsmogelijkheden of omdat men gelijktijdig maatregelen voor de reductie van fijnstof wil treffen en de 

daarvoor benodigde (integrale) technieken pas in de loop van 2009 beschikbaar komen. Als de veehouder zijn 
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stallen niet vóór 1 januari 2010 kan aanpassen moet hij vóór die datum in een actieplan aangeven welke 

maatregelen hij gaat nemen en binnen welke termijn deze worden gerealiseerd.  De veehouder krijgt dan mogelijk 

uitstel tot uiterlijk 1 januari 2013. 

 

 

3.2. Capaciteit 

In deze paragraaf is de aanwezige handhavingscapaciteit van de afdeling Milieu en Bouwen en de afdeling 

Brandweer afgezet tegen de benodigde handhavingscapaciteit.  

 

Afdeling Milieu en Bouwen 

Aanwezige handhavingscapaciteit voor bouwen/sloop:  

Van de in de tabellen “bouw/sloop” opgenomen aanwezige uren van de medewerkers van de afdeling Milieu en 

Bouwen wordt gemiddeld 20% en 15% ingezet voor zaken als beantwoorden van makelaarsvragen, behandeling 

van schetsplannen, informatieverstrekking aan klanten inzake bestemmingsplannen/bouwmogelijkheden,  

bouw/milieuwetgeving en –beleid, e.d. Van de uren van de beleidsmedewerker is gemiddeld 50% beschikbaar 

voor de (juridische) ondersteuning van de medewerkers vergunningverlening, bouwtoezicht, milieuhandhaving, 

inclusief bezwaar en beroep. De overige uren worden besteed aan met name beleidsadvisering/uitvoering, 

afstemming andere beleidsterreinen en bestudering van nieuwe en in ontwikkeling zijnde regelgeving.  

Dit is tot uitdrukking gebracht in de kolom beschikbare capaciteit. 

 

Benodigde handhavingscapaciteit voor bouwen/sloop: 

Gemiddeld worden jaarlijks 550 bouwaanvragen ingediend, waarvan 400 reguliere aanvragen om 

bouwvergunning en 150 lichte aanvragen om bouwvergunning. Op jaarbasis worden 1200 bouwcontroles 

uitgevoerd. Het aantal sloopvergunningen bedraagt 85 en we ontvangen gemiddeld 5 sloopmeldingen.  

In de hierna opgenomen tabel zijn op basis van eigen ervaringscijfers en gegevens van andere gemeenten, 

waaronder DOORSZ-gemeenten en kengetallen de benodigde hoeveelheid uren bij de toetsing, toezicht en 

handhaving bepaald op het gewenste niveau. Te weten 100% toezicht,, exclusief de hiervoor in hoofdstuk 2 

genoemde gemeentelijke kaders voor prioritering. Een onderbouwing van de benodigde capaciteit is gegeven in 

een gedetailleerde tabel die als bijlage E bijgevoegd.  

 

Tabel: bouw/sloop 

 Begrotingspost hoeveelheid uren 

begroting 2009 

hoeveelheid 

uren begroting 

2010 

beschikbare 

capaciteit   

benodigde 

capaciteit 

100% 

toezicht 

Bouwvergunningen  

Sloopvergunningen/meldingen 

Handhaving BWT 

4822030 

4822050 

4822040 

8059 

600 

5565 

9141 

279 

5758 

7051 

279 

5093 

9545 

705 

9331 

Totaal  14224 15178 12423 19581 

 

Capaciteit per 

functie 

Fte Aanwezige 

handhavingscapaciteit

Begroting 2009 

Aanwezige 

handhavingscapaciteit 

Begroting 2010 

Beschikbare  

capaciteit 2010 

 

  preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

Afdelingshoofd 1,0 62 62 153 72 153 72 
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Beleidsmedewerker  1,0 825 510 1100 300 550 (-50%) 300 

Juridisch medewerker 1,0 370 950 200 800 200  800 

Medewerker 

vergunningverlening 

5,0 6802  7697  6157 (-20%) - 

Medewerker 

bouwtoezicht 

3,5 - 4043 - 4436 - 3771 (-15%) 

Medewerker milieu-

handhaving (sloop) 

1,0 250 350 270 150 270 150 

TOTAAL 12,5 8309 5915 9420 5758 7209 5093 

 

Tabel: milieu 

 Begrotingspost hoeveelheid uren 

begroting 2009 

hoeveelheid 

uren begroting 

2010 

beschikbare 

capaciteit   

benodigde 

capaciteit 

100% 

toezicht 

Milieuvergunningen/meldingen  

Handhaving milieu 

4723020 

4723030 

2567 

4450 

2657 

4690 

2567 

4973 

2370 

10060 

Totaal  7017 7347 7540 12430 

 

Capaciteit per 

functie 

Fte Aanwezige 

handhavingscapaciteit

Begroting 2009 

Aanwezige 

handhavingscapaciteit 

Begroting 2010 

Beschikbare  

capaciteit 2010 

 

  preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

Afdelingshoofd 1,0 82 62 36 81 36 81 

Beleidsondersteuning 1,0 - 640 400 100 400 100 

Juridisch medewerker 1,0 - 135 200 208 200 208 

Medewerker 

vergunningverlening 

2,0 2485 - 2021 - 2021 - 

Medewerker 

milieuhandhaving 

3,0 - 3613  4301  4301 

TOTAAL 8,0 2567 4450 2657 4690 2657 4690 
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Afdeling Brandweer 

 

Tabel: bouw/milieu/apv/gebruik 

 Begrotingspost Benodigde en 

beschikbare 

capaciteit  2010  

Bouwvergunningen  

Milieuvergunningen/meldingen 

APV 

Gebruiksvergunningen 

4822030 

4723020 

4140010 

4120000 

1200 

200 

278 

1500 

Totaal  3178 

 

 

 

Afdeling Bestuurszaken en Communicatie 

 

Tabel: evenementen 

 Begrotingspost hoeveelheid 

uren begroting 

2010 

beschikbare 

capaciteit   

Evenementenvergunningen  

Vergunningen drank-/horecawet 

4140010 

4140020 

620 

150 

620 

150 

Totaal  770 770 

 

Capaciteit per 

functie 

Fte Aanwezige 

handhavingscapaciteit 

Begroting 2010 

Beschikbare  

capaciteit 2010 

 

  preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

Afdelingshoofd 1,0 30 40 30 40 

Beleidsondersteunend 

medewerker 

0,8 700 - 700 - 

TOTAAL 2,8 730 40 730 40 

 

 

Tabel: RO 

 Begrotingspost hoeveelheid 

uren begroting 

2010 

beschikbare 

capaciteit   

Actualiseren 

bestemmingsplannen 

 

481000 

 

441 

 

441 

 

Totaal  441 441 

 

Capaciteit per Fte Aanwezige Beschikbare   
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functie handhavingscapaciteit 

Begroting 2010 

capaciteit 2010 

  preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

preventief 

toezicht 

repressief 

toezicht 

Afdelingshoofd 1,0 10 - 10 - 

Beleidsondersteunend 

medewerker 

2,0 208 - 208 - 

Beleidsmedewerker 

RO 

1,0 223  223  

TOTAAL 2,8 441 - 441 - 

 

Uit voorgaande tabellen van met name bouwen en milieu blijkt dat de beschikbare hoeveelheid tijd voor zowel de 

toetsing, het toezicht als de handhaving ontoereikend is om alle taken op het gewenste niveau van 100% uit te 

voeren.  

Het is ook de vraag of je dat moet nastreven. De verantwoordelijkheid voor naleving ligt namelijk bij de 

vergunninghouder. Belangrijker is het om keuzes te maken bij welke activiteiten het zwaartepunt moet komen te 

liggen. Waar zijn de risico’s het grootst en waarbij worden de regels slecht nageleefd? Dat is in kaart gebracht 

door het invullen van de risicomatrix “prioriteren op basis van risico-inschatting”, ontwikkeld door het ministerie 

van Justitie. Deze risico-analyse is als bijlage D opgenomen. 

De onderbouwde prioritering voor milieutaken is in bijlagen A, B en C opgenomen. 
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3.3. Nieuwe wet- en regelgeving 

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van wet- en regelgeving. En we zijn er nog niet, er gaat nog 

veel meer veranderen. Deze overstelpende steeds weer veranderende hoeveelheid nieuwe en gedetailleerde 

regelgeving vraagt veel van de capaciteit onze organisatie. Belangrijke ontwikkelingen als de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (WABO), het Activiteitenbesluit, de Drank- en horecawet (2011) drukken alle hun 

stempel op de handhaving en de daarvoor beschikbare capaciteit.  

 

Wabo 

Nu nog hebben burgers en bedrijven die een pand willen gebruiken, bouwen of verbouwen te maken met veel 

vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu met elk hun eigen voorschriften, procedures, 

afhandelingstermijnen. Onoverzichtelijk, tijdrovend en kostbaar! Dat alles gaat veranderen. 

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt het licht op groen gezet voor de 

omgevingsvergunning, waarin zoveel mogelijk van die vergunningen worden samengevoegd tot één. In totaal 

zullen 25 vergunningen daarin opgaan. Burgers en bedrijven vragen straks bij één overheidsinstantie een soort 

totaalvergunning aan. Er is dan ook maar één overheidsinstantie die de vergunning verleent. In veel gevallen is 

dit de gemeente, maar dat kan ook de provincie of een ministerie zijn.  

De datum van inwerkingtreding van de Wabo is verschoven van 1 januari 2010 naar een nog niet nader 

aangeduid moment. In de tussenliggende zal de tijd worden benut om proef te draaien met het nieuwe stelsel. Zo 

moeten wij: 

- één loket hebben ingericht voor de omgevingsvergunning 

- een aanvraag digitaal kunnen ontvangen en één vergunning kunnen afgeven voor de beschikkingen die 

 in de Wabo zijn geïntegreerd of aangehaakt 

- gecoördineerd toezicht kunnen organiseren 

- kunnen optreden als één bestuursrechtelijk handhavingsorgaan 

Om de Wabo te kunnen invoeren is een goede voorbereiding noodzakelijk. De afdeling Milieu en Bouwen zet 

inmiddels een deel van haar capaciteit in voor de invoering van deze wetgeving. 

Doel: het voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op de komst van de Wabo 

 

Omgevingsdiensten 

Het kabinet wil dat voor de uitvoering en handhaving van VROM-regels in het hele land omgevingsdiensten 

(=uitvoeringsorganisaties) worden ingericht. Sinds 2008 hebben daarover verschillende onderhandelingen 

plaatsgevonden tussen het ministerie van VROM, de VNG en IPO. De ontwikkelingen worden nauwgezet 

bijgehouden. Bij het afgesloten akkoord hoort een basistakenpakket met activiteiten die in 2012 naar de 

omgevingsdienst zullen overgaan. Hierover is nog volop discussie. Voor 2010 heeft dit voor de gemeente geen 

gevolgen. 

 

Waterwet 

In het kader van het “Programma beter geregeld” van het ministerie van verkeer en waterstaat wordt ook  

waterregelgeving vereenvoudigd. Dit zal uiteindelijk leiden tot de Waterwet (beoogde inwerkingtreding 01-01-

2010). Deze nieuwe wet regelt veel zaken met betrekking tot….water. De Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

(Wvo) zal in de Waterwet opgaan. Belangrijke wijziging hierbij is dat de aanwijzing van categorieën van 

inrichtingen tot de Wvo bij de lozing op de riolering zal komen te vervallen. Alle indirecte lozingen worden op 

grond van het Activiteitenbesluit geregeld, echter het bevoegd gezag is nog niet gewijzigd. Met de 

inwerkingtreding van de Waterwet zal het bevoegd gezag gaan wijzigen. Dit heeft tot gevolg dat het takenpakket 

van het Wm-bevoegd gezag uitgebreid wordt met een aantal lastige indirecte afvalwaterlozingen. 
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Consequenties voor de beschikbare capaciteit 

Voor de extra uren die nodig zijn voor implementatie en uitvoering van deze nieuwe wet- en regelgeving zal extra 

capaciteit nodig zijn. De capaciteit om deze regelingen in te voeren zal ook door de mensen die met beleid en 

handhaving te maken hebben, moeten worden geleverd. Dat betekent dat als er geen extra capaciteit wordt 

geregeld voor deze implementatie en uitvoering bepaalde taken niet of in elk geval minder zullen worden 

uitgevoerd. Dit is echter een bestuurlijke keuze. 

In dit handhavingsplan is de aanwezige capaciteit weergegeven om de handhavingstaken zoals die zijn 

beschreven in dit plan uit te kunnen voeren.  

 

3.4. Ontwikkelingen 

In de eerste maanden van het jaar is het aantal aanvragen om bouwvergunning sterk afgenomen in vergelijking 

tot voorgaande jaren, hetgeen resulteert in een lagere legesopbrengst. Mogelijk ligt de oorzaak daarvan in de 

kredietcrisis. Het is onzeker of en hoelang deze ontwikkeling zich zal voortzetten. De ambtelijk vrijkomende uren 

worden vooralsnog ingezet voor de voorbereidingen van het energieloket, de invoering van het nieuwe 

registratiesysteem Squit en het Wabo-proof maken ervan en de voorbereiding van de medewerkers op en 

invoering van de Wabo. 
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4. HET UITVOERINGSPROGRAMMA 

 

De gemeente Dalfsen heeft er dit jaar voor gekozen een integraal handhavingsprogramma te maken voor de 

werkvelden milieu, bouwen, brandweer, ruimtelijke ordening en APV. Een integrale benadering bevordert de 

doeltreffendheid door het vaststellen van prioriteiten en het brengt de handhavingsorganisatie naar een hoger 

plan. Voor de prioritering binnen de diverse werkvelden is ingestoken op de vastgestelde handhavingsthema’s: 

veiligheid, gezondheid en milieu. 

In de keuzes die zijn gemaakt is een relatie gelegd met de doelstellingen uit strategische visiedocument “Missie 

en Visie: Bij uitstek Dalfsen” (2009) en het raadsdocument “Bruggen naar de toekomst” (2008), te weten: 

� Dalfsen CO2-neutraal in 2020 

� Verbeteren bestaande woningvoorraad 

� Ruimtelijke kwaliteit (m.n. fysiek); de handhavingsafspraken voor bestemmingsplannen richten zich op 

naleving van rood-voor-rood en VAB-afspraken 

 

 

4.1. Naleef- en omgevingsdoelstellingen 

Voor alle handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving zijn naleef- en omgevingsdoelstelingen 

opgenomen. Deze doelen zijn gebaseerd op gemeentelijke ambitie en de op basis van de in de risicobepaling 

vastgestelde prioriteiten.  

De naleef- en omgevingsdoelstellingen zijn vertaald in onder 4.2. opgenomen uitvoeringsprogramma 2010. 

 

De bouwvergunning 

Gemiddeld worden jaarlijks 550 bouwaanvragen ingediend, waarvan 400 reguliere aanvragen om 

bouwvergunning en 150 lichte aanvragen om bouwvergunning. Op jaarbasis worden 1200 bouwcontroles 

uitgevoerd.  

 

Naleefdoelstellingen bouwvergunningen 

� 100% bouwen volgens bouwvergunning en wettelijke voorschriften 

� voorwaarden opgenomen in en gekoppeld aan de bouwvergunning worden 100% gehandhaafd  

� vooroverleg 100% conform beleid uitvoeren 

Omgevingsdoelstellingen bouwvergunningen 

� bouwwerken zijn altijd technisch veilig 

� bouwwerken hebben een goed binnenklimaat 

� bouwwerken leveren zo min mogelijk milieubelasting (energiezuinigheid) 

 

De sloopvergunning/sloopmelding 

Het aantal aanvragen om sloopvergunning bedraagt circa 85 en we ontvangen gemiddeld 5 sloopmeldingen. 

Een sloopvergunning is nodig voor het afbreken van een gebouw of gedeelte daarvan waarbij de hoeveelheid 

sloopafval minimaal 10 m3 bedraagt. Ook voor het bedrijfsmatig slopen van asbest of de hoeveelheid te slopen 

asbest is > 35 m2 geldt de sloopvergunningplicht.  

Een sloopmelding is van toepassing op het slopen van gelijmde asbestbevattende vloerbedekking, vloertegels 

en/of geschroefde hechtgebonden asbest bevattende bouwmaterialen tot maximaal 35 m2. 

In de volgende gevallen is er sprake van risicovolle sloopwerken: 

- omvang asbest 

- gemeenschappelijke draagconstructie 

- cultuurhistorische waarden 
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- gevaar voor derden 

- gevaar voor belendingenverdachte bodemlocatie in relatie tot milieuschadelijke stoffen 

- duur sloopwerkzaamheden langer dan 5 werkdagen 

 

Naleefdoelstellingen sloopvergunningen 

� 100% slopen volgens sloopvergunning en wettelijke voorschriften 

� risicovolle sloopwerken moeten bij aanvang 100% gemeld worden 

� afvalstromen conform voorwaarden gescheiden verwerken 

Omgevingsdoelstellingen sloopvergunningen 

� geen extra vervuiling bodem 

� geen blijvende schade aan belendingen en infrastructuur 

 

De gebruiksvergunning 

De wettelijke taak is het voorkomen van brand, het beperken van brandgevaar en het beperken van ongevallen 

bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. Het Gebruiksbesluit maakt een onderscheid in meldingen en 

vergunningen. Voor het meest risicovolle gebruik van bouwwerken blijft de plicht gelden om een 

gebruiksvergunning te hebben. 

Op basis van criteria als zelfredzaamheid van personen, het aanwezige aantal personen, de risico’s bij brand en 

het naleefgedrag is in het Preventie Activiteitenplan de prioritering bepaald.  

 

Naleefdoelstellingen gebruiksvergunningen/meldingen 

� voorzieningen en gebruik 100% volgens gebruiksvergunning/melding en wettelijke voorschriften 

Omgevingsdoelstellingen gebruiksvergunningen/meldingen 

� brandveilige inrichtingen 

� veilig gebruik van inrichtingen 

 

De evenementenvergunning gecombineerd met de vergunning drank- en horecawet. 

Gemiddeld worden jaarlijks 350 aanvragen om evenementenvergunning ingediend. Daarnaast worden 50 

aanvragen om vergunning drank- en horecawet ingediend, inclusief de tijdelijke vergunningen die gekoppeld zijn 

aan evenementen. Deze worden afgegeven door de afdeling Bestuurszaken en Communicatie. Controles worden 

uitgevoerd door de afdeling Brandweer en de afdeling Milieu en Bouwen. Het gaat dan met name om de grote 

evenementen, zoals het mega-Piratenfestijn dat twee maal per jaar wordt georganiseerd. 

 

Naleefdoelstellingen evenementenvergunningen 

� voorzieningen en gebruik 100% volgens evenementenvergunning en wettelijke voorschriften 

Omgevingsdoelstellingen evenementenvergunningen 

� tegengaan overlast voor de omgeving 

� (tijdelijke) bouwwerken zijn technisch veilig 

� veiligheid voor de bezoekers van evenementen, waaronder brandveiligheid, veilig vluchten 

 

Geactualiseerde bestemmingsplannen 

Actualisering van bestemmingsplannen staat hoog op de agenda in Dalfsen. Inmiddels zijn de plannen voor 

respectievelijk de kernen en het buitengebied van Nieuwleusen en Lemelerveld geactualiseerd. Voor de kleine 

kernen en de kern Dalfsen zijn inmiddels nieuwe geactualiseerd kaarten vervaardigd en zullen deze plannen in de 

loop van 2009 in procedure worden gebracht. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn 



 

 

 

GEMEENTE DALFSEN 

 

 

 

 
 
 
Omgevingsprogramma 2009 – gemeente Dalfsen  

 

45

gemaakt in het kader van het convenant Ruimte op Orde, dat in 2001 tot stand is gekomen tussen de provincie 

Overijssel en de gemeenten binnen het Overijssels grondgebied. 

Om het toezicht op de naleving van de bestemmingsplanvoorschriften en het daarin vastgelegde gebruik optimaal 

te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de bestemmingplannen actueel worden gehouden. Doelstelling is 

daarom ook om in het kader van die actualiseringsverplichting periodiek toezicht te houden op de voorschriften 

van met name die geactualiseerde bestemmingsplannen 

 

Naleefdoelstellingen geactualiseerde bestemmingsplannen 

� 100% naleving wet- en regelgeving van de geactualiseerde bestemmingsplannen 

Omgevingsdoelstellingen geactualiseerde bestemmingsplannen 

� behoud ruimtelijke kwaliteit 

� erven en open terreinen worden veilig en hygiënisch gebruikt 

 

De aanlegvergunning 

Op jaarbasis wordt uitgegaan van 10 aanlegvergunningen. Deze worden na uitvoering gecontroleerd. 

 

Naleefdoelstellingen aanlegvergunningen 

� 100% aanleggen volgens aanlegvergunning en wettelijke voorschriften 

� voorwaarden opgenomen in en gekoppeld aan de aanlegvergunning worden 100% gehandhaafd 

Omgevingsdoelstellingen aanlegvergunningen 

� geen blijvende schade aan omringende landschapselementen 

 

De milieuvergunning/melding 

Voortzetten van een kwantitatief en kwalitatief adequaat niveau van handhaving door de afdeling Milieu en 

Bouwen, waarbij efficiënte inzet van beschikbare uren en continue verbetering, zoals ingezet met het 

professionaliseringstraject, voortdurend wordt nagestreefd. In het milieujaarprogramma 2005 is het gebruik van 

doelstellingen en taakstellingen ingevoerd. In dit handhavingsprogramma wordt het gebruik van concrete 

taakstellingen om bovengenoemde doelstelling te realiseren aangehouden. 

 

Naleefdoelstellingen milieuvergunning/melding 

� Actueel inrichtingenbestand dat dienst doet als planningsinstrument voor vergunningverlening 

� Voortzetten van een, zowel kwantitatief als kwalitatief, adequaat niveau voor vergunningverlening 

Taakstellingen milieuvergunning/melding 

� Omzetting vergunningen naar meldingen 

� Actualiseren bestaande en behandelen nieuwe vergunningen\meldingen 

� Beoordeling bodemonderzoeken inrichtingen met bodembedreigende activiteiten en bouwvergunningen 
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4.2. Prioritering en programmering 

Op basis van de uitkomsten weergegeven in de risicomatrix (bijlage D) is vervolgens het uitvoeringsprogramma 

opgesteld. De onderbouwing voor prioritering van de afdeling Brandweer is gebaseerd op het Prevab-beleid dat 

als bijlage is bijgevoegd. 

De beschikbare hoeveelheid tijd voor uitvoeringstaken is op basis van onderlinge weging van het risico verdeeld. 

Uit het programma blijkt met welke intensiteit en door welke afdeling de wettelijke uitvoeringsopgaven zullen 

worden uitgevoerd. Meer tijd zal worden ingezet op die taken waar de effecten van de overtreding van de 

bouwregelgeving groot en het naleefgedrag beperkt blijken te zijn.  

Voor bouwwerken geldt dat in de fase van het werkelijke toezicht op de bouw een zwaardere toetsingsintensiteit 

zal gelden. In de risicomatrix wordt een onderverdeling gemaakt in risicoklassen. De objecten in klasse I worden 

100% getoetst, voor de klassen II en III geldt respectievelijk een toetsingsintensiteit van 75% en 50%. 

 

4.2.1. Prioritering: keuzes maken 

Het handhavingsbeleid is erop gericht om keuzes te maken en prioriteiten te stellen in de taken die de gemeente 

Dalfsen het meest van belang vindt. Er worden drie methoden van prioritering gehanteerd: 

� Vergunninggerichte prioritering:  

Met de toetsingslijsten volgens de collectieve kwaliteitsnormering BWT en de Dalfser methode is een 

prioritering aangegeven in de intensiteit van de plantoetsing en worden de gegevens op basis van die 

prioritering 100% getoetst. De toezichtsintensiteit is gebaseerd op de klassering uit de tabel 

“risicomatrix” en de daaraan toegerekende percentages.  

In de tabel onder 4.2 zijn de intensiteit van de toetsing van aanvragen om vergunning, de frequentie van 

het toezicht vertaald naar capaciteit. 

� Themagerichte prioritering:  

De afdeling Milieu en Bouwen en de afdeling Brandweer zullen gezamenlijk optrekken bij de aanpak van 

bijzondere projecten zoals ook opgenomen in het Prevap: 

campings, vluchtwegen zorginstellingen, brandoverslag kappen vroeg naoorlogse woningen, horeca, 

grote winkels en onderwijsfunctie en keten&zendmasten. 

Binnen het programma zijn de voor deze gecombineerde toezichtstaak geraamde 100 uren opgenomen 

onder: afdeling Milieu en Bouwen: “staat bestaande bouwwerken”, afdeling Brandweer: “brandveilig 

gebruik, integrale handhaving”. 

� Gebiedsgerichte prioritering: 

De afdeling Ontwikkeling en Grondzaken neemt in de uitvoeringsovereenkomsten die worden opgesteld 

voor rood-voor-rood en VAB-situaties voorwaarden op. Dat kunnen sloopvoorwaarden zijn, maar ook 

voorwaarden voor de herinrichting van percelen, het aanplanten van groen:   

- controle rood-voor-rood-afspraken (sloop/erfinrichting) 

- controle VAB-afspraken (sloop/erfinrichting) 

Bij de controle van de sloopvergunning/melding zal de afdeling Milieu en Bouwen tevens een controle 

uitvoeren op de hiervoor genoemde voorwaarden.  

 

Toezicht op evenementenvergunningen en vergunningen drank- en horecawet 

� In het toezicht op en handhaving van deze vergunningen en regelgeving is tot op heden niet goed 

verankerd binnen de organisatie. Gelet op de risico’s bij met name grote evenementen is het van belang 

daar extra aandacht aan te besteden en er structureel capaciteit voor beschikbaar te stellen. Deze 

laatste taken worden in dit handhavingsplan formeel neergelegd bij de afdeling Brandweer en de 

afdeling Milieu en Bouwen waardoor ze verankerd zijn binnen de organisatie. Uiteraard heeft dat 
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consequenties voor de beschikbare capaciteit. Beide afdelingen hebben verdergaand moeten prioriteren 

om tijd in te kunnen ruimen voor de controle en het toezicht op die evenementen. 

De controles door de afdeling Brandweer en de afdeling Milieu en Bouwen zullen vooralsnog richten op 

de veiligheidsaspecten en op de naleving van de voorgeschreven sluitingstijden. Uit de tabellen onder 

4.2 blijkt dat voor deze controletaak door de afdeling Brandweer 278 uur is geraamd en door de afdeling 

Milieu en Bouwen 100 uur. 

� De afdeling Milieu en Bouwen controleert op jaarbasis 10-15 de aanvragen om vergunningen drank- en 

horecawet van bedrijven aan de inrichtingseisen van die wet. 

In de tabel onder 4.2 is daarvoor nu structureel tijd geraamd. 

 

Staat van bestaande bouwwerken 

De thema’s voor 2010 zijn: brandveiligheid, energiebesparing en gezondheid.  

Bij de wijkgerichte aanpak in het kader van klimaat en duurzaamheid zal tevens worden meegenomen de 

brandveiligheid en gezondheid. De brandveiligheidscontrole is gericht op twee hoofdaspecten: 1) Controle van de 

brandscheiding tussen rijtjeswoningen ter voorkoming van brandoverslag zodat bij brand niet het hele woningblok 

verloren gaat. 2) De woning moet veilig te gebruiken zijn en in geval van brand moet men veilig het aangrenzende 

terrein kunnen bereiken (o.a. controle zelfsluitenheid deuren).  

Om een bewustwording te bevorderen bij de woningeigenaren zal de afdeling meer energie stoppen in 1) de 

controle van de EPC-berekeningen én 2) de controle van de in die berekening aangegeven en in de woning toe te 

passen maatregelen. Wordt de juiste HR-ketel toegepast, is de juiste klasse glas toegepast in de ramen? En 

zoals hiervoor al gezegd wil de afdeling een meer adviserende rol vervullen richting aanvragers om 

bouwvergunning over energiezuinige en duurzame toepassingen in de bouw. Maar ook over 

subsidiemogelijkheden die de aanvrager juist over de streep kunnen trekken duurzaamheid te omarmen. 

Bij de controle van de gezondheidsaspecten is het van belang dat 1) gebruikte ventilatielucht en vloeibare 

afvalstoffen kunnen worden afgevoerd en 2) de staat van ramen en deuren/ventilatieroosters goed is in verband 

met wering van vocht van buiten en de luchtverversing van een verblijfsruimte. 

 

Bouwtoezicht: illegale bouw en bouwvergunning vrij bouwen 

� In de maanden na vaststelling van het Bouwuitvoeringsprogramma 2009 is geconstateerd dat er een 

toename is van het aantal bouwwerken dat zonder de vereiste bouwvergunning wordt gebouwd. Tevens 

is er een toename van illegaal gebruik van percelen en panden. Dit heeft geleid tot een verschuiving in 

de prioritering in het toezicht. 

� De kwaliteit van bouwvergunningvrije bouwwerken wordt steekproefgewijs bewaakt door per 

bouwwerksoort 3 controles uit te voeren om zo de vinger aan de pols te houden. De bewoners zullen 

een schriftelijke terugkoppeling krijgen of al dan niet in overeenstemming met de wetgeving wordt/is 

gebouwd. 

 

Controle lichte bouwvergunningen 

Het effect bij niet naleving van met name lichte bouwvergunningen (carport, tuinhuis e.d., dakkapel) is beperkt, 

waardoor het minder noodzakelijk is dergelijke bouwwerken frequent te controleren. 

Het moment van gereedmelding van een bouwwerk, het moment van eindcontrole, is voor deze relatief 

eenvoudige bouwwerken afdoende. De toetsingsintensiteit voor deze aanvragen is teruggebracht naar 50%. Een 

percentage dat door de aard en constructie van bouwwerken als een dakkapel of carport is afgestemd op de 

beperkte inzet van toezicht.  
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Klachten 

Binnen het programma hebben  “klachten” geen specifieke plek gekregen, maar worden de daarvoor benodigde 

uren afhankelijk van het onderwerp toegerekend aan bijvoorbeeld “illegale bouw”. Afhankelijk van de aard van de 

klacht wordt er naar gestreefd deze binnen 5 werkdagen af te handelen.  

 

4.2.2. Het uitvoeringsprogramma  2010 

 
Programma Bouwen 

  Aantal 

vergunningen

/handhavings

acties 

Aantal  

uren 

toetsing* 

Toetsings 

intensiteit 

% 

Aantal uren 

toezicht* 

Toezichts 

Intensiteit 

% 

Aantal 

controles 

Aantal jur. 

uren hand-

having 

B01 a. Reguliere BVG 

nieuwbouw woningen 

b. Reguliere BVG 

nieuwbouw woningen 

(aannemersconvenant) 

60 

 

5 

750 

 

37,5 

100 

 

 

225 

 

30 

50 

 

 

 

 

150 

 

10 

100 

 

 

B02 a. Reguliere BVG 

verbouw woningen 

b. Reguliere BVG 

verbouw woningen 

(aannemersconvenant) 

40 

 

5 

1800 

 

37,5 

100 

 

 

420 

 

25 

50 

 

 

 

 

180 

 

10 

 

200 

 

 

B03 Reguliere BVG  

nieuwbouw utiliteit 

10 250 100 127,5 75 50 70 

B04 a. Reguliere BVG 

verbouw utiliteit 

b. Reguliere BVG 

verbouw utiliteit 

(aannemersconvenant) 

15 

 

5 

500 

 

50 

100 

 

 

225 

 

30 

75 

 

 

 

 

60 

 

10 

40 

 

 

B05 Reguliere BVG  

nieuwbouw agrarisch 

15 

 

625 

 

100 319 75 125 40 

B06 a. Reguliere BVG 

verbouw agrarisch 

b. Reguliere BVG 

verbouw agrarisch 

(aannemersconvenant) 

17 

 

5 

300 

 

37,5 

 

100 

 

 

169 

 

45 

75 

 

 

45 

 

15  

70 

 

 

B07 Reguliere BVG  

Bijgebouwen 

46 412,5 

 

100 281 75 112,5 15 

B08  Reguliere BVG: overige, 

geen gebouw zijnde 

30 82,5 

 

100 29 75 22,5  

B09 a. Lichte BVG 

b. Lichte BVG 

  (aannemersconvenant) 

113 

 

509 

37,5 

50 

 

 

185 

45 

50 

 

185 

5 

30 

 

B11 Sloopvergunningen  85 595 100 319 75 170 15 

B12 Sloopmeldingen 5 27,5 100 11 75 5  

B15 Illegale bouw 40 150 100 300 100  190 

B16 Illegaal gebruik 20 62 100 310 100  75 

B17 Illegale sloop 10 55 100 100 100  25 

B18 Illegale werken    100 75   

B00 Tijdelijke bouwvergunning 15 82,5 100 19 50 15  

BA1 Staat bestaande    300 100  25 
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gebouwen, bouwwerken 

B10 Kwaliteit bouwver- 

gunningvrije bouwwerken 

   200 75  25 

APV Evenementen    100 100 25  

DH Controle inrichtingseisen 

Drank/horeca 

   60 100 15  

 AANTAL CONTROLES      1275  

 UREN VOOR 

BOUWUITVOERING  

  

7209 

  

 

 

5093 

  

* In bijlage F wordt een verantwoording gegeven van de ervaringscijfers 

 
Programma Milieu 

Code Taak Monitorings indicator taakstelling Uitvoeringspercentage 

   Aantal controles Aantal uur (%) 

 INRICHTINGGEBONDEN (toezichtstrategie)     

 Categorie 1 inrichtingen 

Naleefgedrag bovengemiddeld 

Naleefgedrag gemiddeld 

Naleefgedrag ondergemiddeld 

TopX\aandachtsbedrijven 

 

Aantal bedrijfsbezoeken 

Aantal bedrijfsbezoeken 

Aantal bedrijfsbezoeken 

Aantal bedrijfsbezoeken 

 

0 

5 

0 

0 

 

0 

28 

0 

2 

 

11 

11 

55 

100 

 Categorie 2 inrichtingen 

Naleefgedrag bovengemiddeld 

Naleefgedrag gemiddeld 

Naleefgedrag ondergemiddeld 

TopX\Aandachtsbedrijven 

 

Aantal bedrijfsbezoeken 

Aantal bedrijfsbezoeken 

Aantal bedrijfsbezoeken 

Aantal bedrijfsbezoeken 

 

0 

85 

4 

2 

 

5 

887 

45 

23 

 

11 

55 

100 

100 

 Categorie 3 inrichtingen 

Naleefgedrag bovengemiddeld 

Naleefgedrag gemiddeld 

Naleefgedrag ondergemiddeld 

TopX\aandachtsbedrijven 

 

Aantal bedrijfsbezoeken 

Aantal bedrijfsbezoeken 

Aantal bedrijfsbezoeken 

Aantal bedrijfsbezoeken 

 

2 

104 

4 

6 

 

45 

1969 

58 

132 

 

55 

100 

100 

100 

 Categorie 4 inrichtingen Aantal bedrijfsbezoeken 13 507 100 

 Vuurwerkinrichtingen (nevenactiviteit) Aantal bedrijfsbezoeken  200 100 

SUBTOTAAL INRICHTINGGEBONDEN  227 3038 78 

      

 NIET INRICHTINGGEBONDEN     

 Afval 

Controle afvalstoffenverordening 

Illegale afvalstortingen 

Verbranden van afval 

Voorkoming zwerfvuil 

 

Aantal controles 

 

Aantal controles 

 

51 

 

152 

 

 

51 

51 

152 

44 

 

8 

25 

38 

36 

 APV 

Evenementen (geen bouw\brandveiligheid) 

Illegale kap 

Toezicht sloopvergunningen\asbest 

 

Aantal controles 

 

4 

 

70 

6 

202 

 

46 

15 

34 

 Bestemmingsplannen 

Integraal toezicht 

Gebruik vrijkomende agrarische gebouwen 

Toezicht ontgrondingen\aanlegvergunningen 

Toezicht wet openluchtrecreatie 

 

Aantal controles 

 

9 

 

 

73 

27 

19 

7 

 

18 

22 

24 

7 

 Bodem 

Bouwstoffenbesluit 

Toezicht (kleine) bodemsaneringen 

   

1168 

27 

 

42 

27 
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Lozingenbesluit bodembescherming 

Opslag ondergrondse tanks 

81 

12 

25 

15 

 Gebruik openbare ruimte 

Toezicht parkeerbeleid vrachtauto’s 

Toezicht op openbare ruimte 

In gebruikneming gemeentegrond 

   

48 

20 

15 

 

40 

25 

13 

SUBTOTAAL NIET INRICHTINGGEBONDEN  n.v.t. 1072 27 

 

Code Taak Monitorings indicator taakstelling Uitvoeringspercentage 

   Aantal controles Aantal uur (%) 

 OVERIG     

 Klachten en meldingen % behandeld  440 100 

 Samenwerking SEPH (excl. bedrijfsbezoek)   200 100 

 TOPX/Aandachtsbedrijven   600 100 

SUBTOTAAL OVERIG   1240 100 

      

 TOTAAL   5350 65 

 

 

 

Programma Brandweer 

Taak Aantal eenheden 

waarop taak 

betrekking heeft 

Tijd per 

eenheid 

 

beschikbare 

capaciteit 

Pro actie 

Beoordeling infrastructuur, planologie en integrale veiligheid 

  180 

Aanleg bluswatervoorziening  4 3 12 

    

Preventie 

Toetsen bouwaanvragen  

 

160  

 

7.5 

 

1200 

Brandveilig gebruik volgens Prevap berekening, voorraad 

gemiddeld per jaar 

  1500 

Brandveilig gebruik APV evenementen 139 2 278* in prevap 

verwerkt 

Toetsen / adviseren milieuvergunningen en meldingen  

Brandpreventief toezicht milieu 

50 4 200 

Brandveilig gebruik / ondersteunen integrale handhaving 50 4 200 

    

Voorlichting en instructie derden 18 5 90 

Behandelen meldingen en klachten 130 1.2 156 

    

Totaal   3816 
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4.2.3.  De invloed van ontwikkelingen  

Gewerkt wordt vanuit de gedachte dat professionalisering en verbetering van de dienstverlening een continue 

proces van leren is. Het is een proces van bezinning op je taken: wat doen we, hoe doen we het en vooral 

waarom doen we het zo! Het effect daarvan is dat er ruimte is voor mogelijke ontwikkelingen, die gevolgen 

kunnen hebben voor de daadwerkelijke uitvoering van de handhavingsopgaven.  

Daarnaast zijn uiteraard ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, denk hierbij aan zaken als uitbreiding van 

woonwijken,  en opgaven uit nieuwe wetgeving- en regelgeving van invloed op de programmering van de 

uitvoeringsopgaven. 

  

Kernteamgedachte 

Volledig in de sfeer van de WABO zal komend jaar meer worden ingezet op het verbeteren van de 

dienstverlening. Door met name grotere, complexe projecten van klanten te behandelen in een kernteam warbij 

alle benodigde disciplines, denk aan RO, brandweer, milieu en bouwen, in een gezamenlijk overleg met de klant 

aan tafel zitten om voorafgaand aan een definitieve aanvraag alle relevante zaken met elkaar door te lopen. De 

aanvrager weet bij het indienen van de aanvraag waarmee hij rekening moet houden, hoeft geen onnodige extra 

kosten te maken en kan sneller beschikken over de benodigde vergunningen. 

Uitgangspunt bij deze aanpak is dat de klant de motor is van de verandering die we willen doorvoeren in de 

dienstverlening naar de burger. Je werkt op deze wijze van buiten naar binnen aan de wijziging van je 

dienstverlening en laat de klant  mee bouwen. 

 

Melding aanvang bouwactiviteiten en gereedmelding bouw 

Bij de afgegeven bouwvergunning ontvangt de vergunninghouder twee kaartjes: één om in te sturen zodra de 

bouw start, één om in te sturen zodra de bouw gereed is. De gereedmelding van de bouw is het sluitstuk van het 

dossier. Om te stimuleren dat deze kaartjes ook daadwerkelijk worden opgestuurd wordt: 

- een “statiegeld-regeling” in de Legesverordening opgenomen; de leges worden verhoogd met het 

statiegeldbedrag, € 100,-. Zowel bij melding van de start van de bouw als de gereedmelding ontvangt 

men € 50,- retour. 

De voordelen van deze aanpak werken ook door in de organisatie. Zo heeft de afdeling Financiën en Belastingen 

voor de bepaling van de WOZ belang bij het moment van gereedmelding. En ook is het beter mogelijk het GIS-

bestand actueel te houden. 

 

4.3. De verantwoording 

Prioriteren is nodig. Je spreekt uit wat belangrijk gevonden wordt.  Het creëert rust op de werkvloer doordat je de 

druk wegneemt omdat je niet alles kunt doen. Het zorgt ervoor dat je een omgeving maakt waarin het leuk blijft 

om te werken.  

In dit integrale handhavingsprogramma zijn keuzes gemaakt waar de prioriteiten zullen worden gelegd en zijn 

zichtbare acties opgenomen en ontwikkelingen aangereikt die de professionalisering verder bevorderen. 

Het jaarverslag zal een weerspiegeling zijn van deze keuzes, die zijn gemaakt om tot een verantwoorde 

uitvoering en adequate beheersing  te komen van de uitvoeringstaken. Zo zal inzicht worden gegeven in de 

kwantitatieve gegevens, waaronder aantallen vergunningen en het aantal en de aard van de overtredingen 

waartegen is opgetreden. Ook een uiteenzetting hoe uitvoering is gegeven aan de in het programma opgenomen 

concrete acties en de consequenties van de gesignaleerde ontwikkelingen zal onderdeel uitmaken van het 

jaarverslag. Met name zullen de verwachte effecten van het Besluit omgevingsrecht in beeld  worden gebracht. 

Voor welke bouwwerken, waarvoor in 2009 nog bouwvergunning nodig is, en die vanaf (naar verwachting) 2010 

onder dat nieuwe besluit bouwvergunningvrij zullen worden. 

 



 

 

 

GEMEENTE DALFSEN 

 

 

 

 
 
 
Omgevingsprogramma 2009 – gemeente Dalfsen  

 

52

Door het plan vervolgens bij te stellen volgens de systematiek van de Deming-cirkel: plan (plannen maken), do 

(plannen uitvoeren), check (voortgangscontrole), act (analyseren en bijstellen) ontstaat inzicht in werkvoorraden, 

de hoeveelheid werkelijk beschikbare tijd voor toetsing aan, toezicht en handhaving en worden kengetallen 

actueel gehouden. Door de inzichten die met deze werkwijze worden verkregen breng je de 

handhavingsorganisatie naar een hoger plan. 
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BIJLAGE A PRIORITERING INRICHTING GEBONDEN TAKEN 2010 

 

INLEIDING 

In deze bijlage is de systematiek opgenomen die gehanteerd is om te komen tot een verdeling van beschikbare 

uren voor milieuhandhaving. Er zijn namelijk meer uren benodigd dan beschikbaar, daarom dient er geprioriteerd 

te worden. Er wordt onderscheid gemaakt in topprioriteiten en niet-topprioriteiten. Verder is er een verschil tussen 

inrichtinggebonden handhaving en niet-inrichtinggebonden handhaving. 

 

A 1    HANDHAVINGSUREN VOOR TOPPRIORITEITEN MILIEUHANDHAVING  

Op basis van de nota Dalfsen stroomopwaarts (criteria: klantgericht, veiligheid en gezondheid), landelijke en 

provinciale prioriteiten en de prioriteringssessie met het dagelijks bestuur is aan een aantal handhavingstaken 

geselecteerd dat de status topprioriteit krijgt. Dit betekent dat de taak voor 100% moet worden uitgevoerd en dat 

de taak dus niet  meedoet aan de prioritering.  

 

Topprioriteiten milieuhandhaving indeling Benodigde uren 

- categorie 4 bedrijven\ externe veiligheid (regio) 

- Vuurwerkinrichtingen 

- TOPX\Aandachtsbedrijven 

- Klachten en Meldingen (110 * 4 uur) 

- Samenwerking Seph excl. bedrijfsbezoek  

Inrichtinggebonden 

Inrichtinggebonden 

Overige taken 

Overige taken 

Overige taken 

663 

200 

600 

440 

200 

Voor topprioriteiten benodigde uren  1903 

 

 

A 2    HANDHAVINGSUREN  VOOR TE PRIORITEREN TAKEN 

De uren voor de topprioriteiten worden afgetrokken van de totale hoeveelheid beschikbare tijd voor handhaving. 

Op die manier wordt het aantal beschikbare handhavingsuren dat verdeeld kan worden over de te prioriteren 

taken verkregen (zie onderstaande tabel).  

    

Voor prioritering beschikbare uren milieuhandhaving 

totaal beschikbare uren milieu  

Voor topprioriteiten benodigde uren 

4973 

   863 

Voor prioritering beschikbare uren  4110 

 

Om te kunnen prioriteren moeten handhavingstaken ten opzichte van elkaar gewogen worden. Dit gebeurt bij 

inrichtinggebonden milieuhandhaving aan de hand van een indeling in bedrijfszwaartecategorieën. Bij niet 

inrichtingebonden milieuhandhaving worden taken gewogen aan de hand van gekwantificeerde (potentiële) 

negatieve effecten van de te handhaven activiteiten. 

 

A 3    PRIORITEITSSTELLING HANDHAVINGSTAKEN MILIEU  

In dit hoofdstuk worden de beschikbare milieuhandhavingsgerelateerde uren voor inrichtinggebonden en niet 

inrichtinggebonden taken verdeeld. Hierin zijn alle uren verdisconteerd voor de handhavingsacties (voorbereiding, 

overleg en afstemming, uitvoering, administratieve afhandeling en hercontroles), juridische ondersteuning, 

juridische procedures en aansturing door het hoofd van de afdeling Milieu en Bouwen. Milieubeleid gericht op 

handhaving (advisering en implementatie nieuw nationaal en Europees milieubeleid), planning 

(milieuhandhavingsprogramma) en verantwoording (milieujaarverslag) is hierin echter niet opgenomen.  
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A 4   URENVERDELING TE PRIORITEREN TAKEN MILIEUHANDHAVING 

Milieuhandhaving is onderverdeeld inrichtinggebonden en niet inrichtinggebonden handhavingstaken De 

resterende 4110  uur die na aftrek van de topprioriteiten beschikbaar zijn voor de milieuhandhavingstaken zijn als 

volgt verdeeld: 

 

Milieuhandhavingsveld  

(niet topprioriteiten) 

Benodigde 

hoeveelheid uren 

Beschikbare 

hoeveelheid uren 

Beschikbaar  t.o.v. 

Benodigd (%) 

Inrichtinggebonden milieuhandhaving 

Niet Inrichtinggebonden milieuhandhaving 

 3917 

 4040 

  3038 

  1072 

77%  

 23 % 

Totaal  7957    4110 52%  

 

 

A 5    PRIORITEITSSTELLING INRICHTINGGEBONDEN MILIEUHANDHAVING 

Voor de volledige handhaving van inrichtinggebonden taken is 4780 uur nodig. Omdat categorie 4 inrichtingen 

(663 uur) en vuurwerkbedrijven (200 uur) de status topprioriteit hebben gekregen wordt deze inrichtinggebonden 

milieuhandhaving volledig uit gevoerd. Voor de inrichtinggebonden handhavingstaken die geen status topprioriteit 

hebben gekregen is 3917 uur nodig voor volledige handhaving (zie onderstaande tabel):  

 

Milieuhandhavingsveld Benodigde hoeveelheid uren 

inrichtinggebonden milieuhandhaving 

Categorie 4 inrichtingen 

Vuurwerkbedrijven 

4780 

663 

200 

Niet topprioriteiten inrichtinggebonden handhaving 3917 

 

Omdat voor inrichtinggebonden handhaving die niet als topprioriteit is aangemerkt 3917 uur benodigd is en     

3038 uur beschikbaar is, moet geprioriteerd worden om deze tijd zo efficiënt mogelijk te benutten. 

 

Om te kunnen prioriteren wordt voor elk bedrijf na elk bezoek een beoordeling van het naleefgedrag gegeven. 

Hiervoor is een uniforme indeling ontwikkeld (bovengemiddeld, gemiddeld, ondergemiddeld, en 

TOPX\aandachtsbedrijf). De indeling is opgenomen in het document Beoordeling Naleefgedrag . Op deze manier 

zijn er uiteindelijk 16 bedrijfsclusters gerealiseerd: 

 4 VOGM categorieën * 4 naleefcategorieën = 16 bedrijfsclusters; 

Deze bedrijfsclusters zijn ingedeeld in 4 prioriteitscategorieën. Onderstaande tabel geeft de indeling die daarbij is 

gemaakt:  

 

4 
risico aanzienlijk 

TOP TOP TOP 
  

TOP 

3 
risico aanwezig 

Gemiddeld Hoog Hoog TOP 

2 
risico beperkt aanwezig 

Laag Gemiddeld Hoog TOP 

1 
geen tot zeer laag risico  

Laag 
 

Laag Gemiddeld TOP 

▲ RISICOCATEGORIE 
(afgeleid van vogm indeling) 
 

1 
bovengemiddeld 

2 
gemiddeld 

3 
ondergemiddeld 

4 
topX of probleem 
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NALEEFGEDRAG  ► 

 

De prioritering kan worden uitgevoerd door de prioriteitscategorieën onderling te wegen (zie onderstaande tabel) 

Prioriteitscategorie Wegingsfactor 

Laag 

Gemiddeld 

Hoog 

TOP 

1 

5 

10 

oneindig (volledige uitvoering) 

 

De beschikbare hoeveelheid tijd is op basis van onderlinge weging van het risico verdeeld over de 

inrichtinggebonden milieuhandhavingstaken . 

 

A 6   PRIORITEITSTELLING NIET INRICHTINGGEBONDEN MILIEUHANDHAVING 

 

Omdat er voor de volledige handhaving van niet inrichtinggebonden milieuhandhavingstaken 4040 uur nodig is en  

1072 uur beschikbaar is, moet geprioriteerd worden om deze tijd zo efficiënt mogelijk te benutten. 

Voor de prioritering van niet inrichtinggebonden milieuhandhavingstaken is gebruik gemaakt van de door het 

expertisecentrum rechtshandhaving van het ministerie van Justitie ontwikkelde prioriteringssystematiek 

Risicomatrix; prioriteren op basis van risico-inschatting. Deze systematiek gaat uit van onderstaande vergelijking: 

 

Risico = SOM(wegingsfactor*negatieve effect) * kans op overtreding    (1) 

 

Het risicomodel kent 6 negatieve effecten waarop gescoord kan worden (zie onderstaande tabel): 

 

Afkorting 

negatief 

effect 

Afkorting van Negatief effect 

Fys 

Kwa 

Finec 

Nat 

Gez 

Ima 

Fysieke veiligheid 

Kwaliteit (sociaal) 

Financieel-economisch 

Natuurschoon 

Gezondheid 

Imago 

Letsel; al dan niet dodelijk 

Kwaliteit maatschappelijk leven (met name het gevoel van veiligheid) 

Maatschappelijke financieel-economische schade 

Verlies van of schade aan natuurschoon 

Schade aan de (volks)gezondheid 

Schade aan het bestuurlijk imago, stemmenverlies, bestuurlijk belang 

 

 

Hieronder is een tabel opgenomen hoe conform de door het ministerie van Justitie risicomatrix voor alle taken per 

negatief effect gescoord moet worden. 

 

Probleem ► 

 

▼ score 

Fys Kwa Finec Nat Gez Ima 

0 Geen effect Geen effect Geen effect Geen effect Geen effect Geen effect 

1 Pijn of letsel bij 

1 individu 

Nauwelijks 

toename 

onveiligheids-

gevoelens 

Schade tussen 

1 en 1000 euro 

Enige verstoring 

van het aanzien 

Gering gevaar 

voor de 

gezondheid 

Nauwelijks 

bestuurlijk 

belang\aantasting 

imago 

2 Pijn of letsel bij Enige toename Schade tussen Aanzienlijke Gevaar voor de Klein bestuurlijk 
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meer individuen onveiligheids-

gevoelens 

1000 en 10000 

euro 

aantasting van 

het aanzien 

volksgezond-

heid 

belang\aantasting 

imago 

3 Zwaar letsel bij 

1 individu of 

gering letsel bij 

velen 

Merkbare 

toename 

onveiligheids-

gevoelens 

Schade tussen 

10.000 en 

100000 euro 

Aantasting 

leefomgeving 

van enige duur 

Groot gevaar 

voor de 

volksgezondheid 

en/of enige 

ziektegevallen 

Merkbaar 

bestuurlijk 

belang/aantasting 

imago 

4 Dood van een 

enkeling of 

ernstig letsel bij 

velen 

Grote toename 

onveiligheids-

gevoelens 

Schade tussen 

100000 en 

1000000 euro 

Aantasting 

leefomgeving 

van lange duur 

Veel 

ziektegevallen 

en/of één 

sterfgeval 

Groot bestuurlijk 

belang/aantasting 

imago 

5 Meerdere 

doden 

Zeer grote 

toename 

onveiligheids- 

gevoelens 

Schade meer 

dan 1000000 

euro 

Vernietiging 

leefomgeving 

Meerdere 

sterfgevallen 

Zeer groot 

bestuurlijk 

belang/aantasting 

imago 

 

De negatieve effecten kunnen ten opzicht van elkaar gewogen worden (gehanteerde range voor de wegingsfactor 

per negatief effect: ½, 1, 2,  3). Op basis van de gemeentelijke kaders voor prioritering (zie hoofdstuk 3) is 

gekozen voor de volgende wegingsfactoren: 

 

Afkorting negatief effect Afkorting van Wegingsfactor 

Fys 

Kwa 

Finec 

Nat 

Gez 

Ima 

Fysieke veiligheid 

Kwaliteit (sociaal) 

Financieel-economisch 

Natuurschoon 

Gezondheid 

Imago 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

 

Voor alle gemeentelijke niet inrichtingsgebonden milieuhandhavingstaken is een risico-inschatting gemaakt 

volgens de risicomatrix van het expertisecentrum rechtshandhaving van het ministerie van Justitie. De 

beschikbare hoeveelheid tijd voor niet inrichtinggebonden milieuhandhavingstaken is op basis van onderlinge 

weging van het risico verdeeld. 

 

A 7  VERWERKING VAN UREN  

De in voorgaande paragrafen beschreven systematiek wordt ingevoerd in een tabel. Uit deze tabel rolt vervolgens 

een verdeling van beschikbare uren. Zie bijlage B.  

De tabel uit bijlage B wordt verwerkt in een uitvoeringsprogramma, deze is te vinden in hoofdstuk 4.  
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BIJLAGE B PRIORITERING INRICHTING GEBONDEN TAKEN 2010 
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BIJLAGE C   PRIORITERING NIET-INRICHTING GEBONDEN TAKEN 2010 
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BIJLAGE D Het rekenmodel voor het bouwprogramma 

 

Om tot een verantwoorde keus te komen bij welke uitvoeringstaken het zwaartepunt moet komen te liggen is het 

belangrijk te weten waar de risico’s het grootst zijn. Om dat in beeld te brengen, is gebruik gemaakt van de 

risicomatrix die Oranjewoud in het kader van de WABO heeft opgesteld voor de Twentse gemeenten. Deze 

matrix is een doorontwikkelde versie van de systematiek opgesteld door het expertisecentrum rechtshandhaving 

van het ministerie van Justitie “Risicomatrix; prioriteren op basis van risico-inschatting” en is gebaseerd op de 

Tafel van Elf (bijlage E).  

 

Hoe werkt het model? 

In het model zijn samenhangende vragen uit de Tafel van Elf-checklist opgenomen op de thema’s fysieke 

veiligheid en hinder/leefbaarheid. Binnen deze twee thema’s zijn variabelen genoemd waaraan in het rekenmodel 

scores zijn toegekend. De variabelen maken duidelijk wat onder de thema’s wordt verstaan. 

 

Thema’s Variabelen 

Fysieke veiligheid 

 

Complexiteit van de constructie  

Wijziging in gebruik en/of functie 

Aantal personen in gebouw 

Gevaarlijke stoffen bij sloop 

Hinder / 

leefbaarheid 

Impact op de beeldkwaliteit 

Verloedering en sociale onveiligheid 

Afval en verstoring 

 

Door beantwoording van de vragen kan een inschatting van de verwachte mate van naleefgedrag van een 

doelgroep gemaakt worden en in aansluiting daarop kan de relatie met de benodigde inzet worden bepaald.  

Met deze vragen als basis is voor alle bouwuitvoeringstaken (paragraaf 3.1.) die onder de verantwoordelijkheid 

vallen van de afdeling Milieu en Bouwen een risico-inschatting gemaakt op de hiervoor genoemde thema’s en 

variabelen.  

 

Het resultaat daarvan is weergegeven is de hierna opgenomen tabel 4.1. De gedetailleerde uitwerking van het 

risicomodel is opgenomen in bijlage F. De aantallen die zijn opgenomen in de laatste kolom zijn gebaseerd op de 

cijfermatige overzichten uit Registar, het bouw/sloopvergunningenregistratiesysteem van de afdeling Milieu en 

Bouwen. Deze input is nodig om tot een bouwuitvoeringsprogramma te kunnen komen.  

 

Tabel 4.1. 

Prioriteitsblokken      

Klasse Opmaak Van tot en met     

I ZEER GROOT RISICO 20 32,3 punten   

II GROOT RISICO 15 20,0 punten   

III BEPERKT RISICO 10 15,0 punten   

IV KLEIN RISICO 5 10,0 punten   

V ZEER KLEIN RISICO 0 5,0 punten   

 WAAR 1   
  

  

Variabelen       

Code Beschrijving Effecten Naleving Totaal Klasse Aantallen 

B15 IIlegale bouw 5,1 6,3 32,3 I 20 

B16 Illegaal gebruik overig 5,3 5,8 30,9 I 10 

B03 Reguliere bouwvergunningen (Nieuwbouw 6,4 4,3 27,3 I 10 
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util. (publiek)) 

B17 Illegale sloop 4,0 5,6 22,1 I 20 

B19 Illegaal gebruik recreatiewoningen 3,6 5,9 21,4 I 5 

B04 Reguliere bouwvergunningen (Verbouw 
util. (publiek)) 

5,5 3,7 20,0 I 25 

B07 Reguliere bouwvergunningen 
(Bijgebouwen) 

4,1 4,7 19,6 II 75 

B11 Sloopvergunningen (Risicovol) 5,1 3,7 19,0 II 20 

B05 Reguliere bouwvergunningen (Nieuwbouw 
util. (niet publiek)) 

4,6 3,7 17,4 II 25 

B08 Reguliere bouwvergunningen (Overig, 
geen gebouw zijnde) 

3,6 4,7 16,9 II 15 

B06 Reguliere bouwvergunningen (Verbouw 
util. (niet publiek)) 

4,5 3,7 16,9 II 15 

B12 Sloopvergunningen (niet risicovol) 3,8 4,2 16,0 II 70 

B18 Illegale werken 2,8 5,6 15,9 II 5 

B10 Vergunningsvrije bouwwerken 2,8 5,5 15,6 II 0 

B09 Lichte bouwvergunningen 3,0 4,9 14,8 III 185 

B01 Reguliere bouwvergunningen (Nieuwbouw 
woningen) 

3,6 3,9 14,0 III 55 

B02 Reguliere bouwvergunningen (Verbouw 
woningen) 

3,4 3,7 12,7 III 130 

 

Duidelijk komt naar voren bij welke bouwwerken/sloopwerken onder andere het naleefgedrag van de 

voorschriften minder groot is. De afdeling Milieu en Bouwen wil met name op deze bouwwerken de capaciteit van 

de medewerkers inzetten. 
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BIJLAGE E  

Gedetailleerde uitwerking van de benodigde uren voor bouwuitvoeringstaken bij een 

toetsingsintensiteit van 100% (exclusief prioritering) 



Benodigde uren voor bouwuitvoeringstaken bij 100% toezicht (exclusief prioritering) 

 

UITVOERINGSTAKEN   Toetsing  Toezicht   Handhaving   Juridisch 

 geschatte 

jaarlijkse 

af te geven 

BVG 

gemiddelde 

aantal uren  

toetsing, excl. 

constructie en 

brandweertoets 

aantal 

benodigde 

uren 

toetsing 

geschatte 

jaarlijkse 

aantal 

controles 

/acties 

gemiddelde 

aantal uren 

controle/actie 

aantal 

benodigde 

uren 

toezicht 

aantal 

handhavings- 

acties 

gemiddelde 

aantal uren 

handhavings-

actie 

geschatte 

aantal 

beschikkinge

n 

benodigde aantal 

uren jur. 

ondersteuning 

bij 

handhavingszake

n 

Reguliere BVG 

Woningen: nieuwbouw 

55 25 uur 1375 275 11 uur 

5 contoles 

605 17 34 7 105 

Reguliere BVG 

Woningen: verbouw  

130 

 

25 uur 3250 650 11 uur 

5 controles 

1430 27 54 14 210 

Reguliere BVG 

Utiliteit: nieuwbouw 

10 40 uur 400 70 19 uur 

7 controles 

190 4 8 5 75 

Reguliere BVG 

Utiliteit:verbouw 

25 30 uur 750 175 19 uur 

7 controles 

475 5 10 3 45 

Reguliere BVG 

Utiliteit agr:nieuwbouw 

25 40 uur 1000 175 19 uur 

7 controles 

475 10 40 3 45 

Reguliere BVG 

Utiliteit agr: verbouw 

15 30 uur 450 105 19 uur 

7 contoles 

285 10 40 5 75 

Reguliere BVG 

Bijgebouw 

75 8 uur 600 150 5 uur 

2 controles 

375 15 30 1 15 

Andere bouwwerken 15 8 uur 120 30 5 uur 

2 controles 

75     

Lichte bouwvergunning 185 8 uur 1480 370 5 uur 

2 controles 

925 25 50 2 30 

Sloopvergunning 85 10 uur 850 170 5 uur 

2 controles 

425 5 10 1  15 
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UITVOERINGSTAKEN   Toetsing  Toezicht   Handhaving   Juridisch 

 geschatte 

jaarlijkse 

af te geven 

BVG 

gemiddelde 

aantal uren  

toetsing, excl. 

constructie en 

brandweertoets 

aantal 

benodigde 

uren 

toetsing 

geschatte 

jaarlijkse 

aantal 

controles 

/acties 

gemiddelde 

aantal uren 

controle/actie 

aantal 

benodigde 

uren 

toezicht 

aantal 

handhavings- 

acties 

 

gemiddelde 

aantal uren 

handhavings-

actie 

geschatte 

aantal 

beschikkingen 

aantal benodigde 

uren jur. 

ondersteuning bij 

handhavingszaken 

Sloopmelding 5 8 uur 40 10 5 uur 

2 controles 

25     

Illegale bouw      300 20 80 12 400 

Illegaal gebruik 

- recreatiewoningen 

    

 

 300 

450 

40 160 

 

2 500 

Illegale sloop      100 20 80 2 30 

Illegale werken      80     

Tijd. bouwvergunning 15 8 uur 120 30 5 uur 

2 controles 

75     

Staat bestaande  

gebouwen, 

bouwwerken, terreinen 

     500    100 

Kwaliteit 

bouwvergunningvrije 

bouwwerken 

     350    100 

(7440+596+1745) TOTAAL 100%-toets 640  10435 2210  7440 

9781 

596  1745 

  

BESCHIKBAAR 

   

7209 

   

5093 

   

 



BIJLAGE F  

 

Verantwoording ervaringscijfers 

 

 

Vergunningverlening 

 

Constructieve en brandveiligheid 

Voor de controle van complexe reguliere bouwvergunningen als utiliteitsbouw, wooncomplexen, zorgcomplexen 

en scholen aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit evenals de controle van de 

constructieberekeningen zijn voor de medewerkers van de afdeling Milieu en Bouwen geen uren geraamd. 

De brandweertoets wordt deze bouwwerken wordt namelijk uitgevoerd door de preventisten van de brandweer. 

De controle van de constructieve berekeningen wordt uitbesteed aan diverse constructiebureaus. 

 

De constructieberekeningen van dergelijke complexe bouwwerken worden door een externe deskundige 

gecontroleerd. 

De afdeling Milieu en Bouwen zal voor dergelijke gevallen een sonderingsonderzoek verlangen als basis voor de 

constructieberekening. 

 

Bouwtoezicht  

 

Lichte bouwvergunningen 

Doelstelling: veilige bouwwerken in overeenstemming met de aanvraag en het Bouwbesluit 2003. 

Controlemomenten: 1: eindcontrole bij oplevering bouw. 

 

Reguliere bouwvergunningen: woningen-verbouw 

Doelstelling:  controle of uitvoering bouwwerken in overeenstemming is met de aanvraag en de  

 vergunningvoorschriften. 

Controlemomenten: 2: fundering (wapeningscontrole), eindcontrole bij oplevering bouw 

 

Reguliere bouwvergunnng: woningen-nieuwbouw 

Doelstelling:  controle of uitvoering bouwwerken in overeenstemming is met de aanvraag en de  

 vergunningvoorschriften. 

Controlemomenten: 3: uitzetten bouw (grondwerk)/fundering (wapeningscontrole), kap/ruwbouw (constructies), 

eindcontrole bij oplevering bouw 

 

Reguliere bouwvergunning: bijgebouw 

Doelstelling: veilige bouwwerken in overeenstemming met de aanvraag en het Bouwbesluit 2003. 

Controlemomenten: 2: fundering (wapeningscontrole), eindcontrole bij oplevering bouw. 

 

Reguliere bouwvergunning: utiliteit-verbouw 

Doelstelling:  controle of uitvoering bouwwerken in overeenstemming is met de aanvraag en de  

 vergunningvoorschriften. 

Controlemomenten: 3: fundering (wapeningscontrole), kap/ruwbouw (constructies), eindcontrole bij oplevering 

bouw 

 

Reguliere bouwvergunning: utiliteit-nieuwbouw 

Doelstelling:  controle of uitvoering bouwwerken in overeenstemming is met de aanvraag en de  

 vergunningvoorschriften. 
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Controlemomenten: 5: uitzetten bouw (grondwerk), fundering (wapeningscontrole), verdiepingsvloeren 

(beton/staalconstructies), kap/ruwbouw (staalconstructies), eindcontrole bij oplevering bouw 

 

Tijdelijke bouwvergunningen 

Doelstelling: veilige bouwwerken in overeenstemming met de aanvraag en tijdige beëindiging. 

Controlemomenten: 2: bij plaatsing en na beëindiging activiteiten 

 

Andere bouwwerken 

Doelstelling: veilige bouwwerken in overeenstemming met de aanvraag. 

Controlemomenten: 2: start  bouw/fundering (wapeningscontrole) en eindcontrole bij oplevering bouw. 

 

Sloopmeldingen 

Doelstelling: veilige sloop in overeenstemming met sloopvergunning. 

Controlemomenten: 1: tijdens de sloop 

 

Sloopvergunningen 

Doelstelling: controle uitvoering sloopactiviteiten in overeenstemming met sloopvergunning. 

Controlemomenten: 2: tijdens en na afloop sloop 

 

 

Juridische ondersteuning 

 

Het gemiddelde van 15 uur per zaak is gebaseerd op eigen ervaringscijfers en die van DOORS-gemeenten. (met 

o.a. dossieronderzoek, vooraankondiging, zienswijze, advisering, aanschrijven, innen dwangsom). 



In de tabel staan de op basis van eigen ervaringscijfers uit 2007 en cijfers van o.m. andere DOORS-gemeenten aangegeven benodigde hoeveelheid uren voor de toetsing, het 

toezicht en de handhaving op het werkelijke niveau, uitgesplitst naar categorieën verleende bouwvergunningen. De frequentie van de controles is afgestemd op de aard van 

de bouwwerken. De diepgang van de controle is afgestemd op: 

- de prioritering vastgelegd in de CKB-toetsingslijsten  

- de vastgestelde voortgangs-&controlelijst van het aannemersconvenant  

 

UITVOERINGSTAKEN  Toetsing  Toezicht   Handhaving    

 (geschatte) 

jaarlijkse 

af te geven 

BVG 

gemiddelde 

aantal uren  

toetsing, excl. 

constructie en 

brandweertoets 

(geschatte) 

aantal 

benodigde 

uren 

toetsing 

(geschatte) 

aantal 

controles 

/acties 

gemiddelde 

aantal uren 

controle/actie 

(geschatte) 

aantal 

benodigde 

uren BWT 

(geschatte) 

aantal 

handhavings- 

acties 

Gemiddelde 

aantal uren 

handhavingsactie 

(geschatte) 

aantal 

beschikkingen 

gemiddeld 

aantal uren 

juridische 

ondersteuning 

Reguliere BVG 

Woningen: verbouw  

120 

 

15 uur 1800 240 7 uur 

2 controles 

840 25 50 14 210 

Reguliere BVG 

Woningen: nieuwbouw 

50 15 uur 750 150 9 uur 

3 controles 

450 15 30 7 105 

Reguliere BVG 

Bijgebouw 

75 5,5 uur 412,5 150 5 uur 

2 controles 

375 15 30 1 15 

Reguliere BVG 

Utiliteit:verbouw 

20 20 uur 500 60 15 uur 

3 controles 

300 4 8 8 120 

Reguliere BVG 

Utiliteit: nieuwbouw 

10 25 uur 250 50 17 uur 

5 controles 

170 4 8 8 120 

Reguliere BVG 

Utiliteit agr: verbouw 

15 20 uur 300 60 15 uur 

4 controles 

225 10 20 3 45 

Reguliere BVG 

Utiliteit  

agr.: nieuwbouw 

25 25 uur 625 125 17 uur 

5 controles 

425 10 20 1 15 

Aannemersconvenant 

Reguliere BVG: wonen 

10 7,5 uur 75 20 5 uur 

2 controles 

50 2 4   

Aannemersconvenant 

Lichte BVG: wonen 

5 5,5 uur 27,5 5 3 uur 

1 controle 

15 2 4   
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BOUWTOEZICHT  Toetsing  Toezicht   Handhaving    

 (geschatte) 

jaarlijkse af 

te geven 

BVG 

gemiddelde 

aantal uren  

toetsing, excl. 

constructie en 

brandweertoets* 

(geschatte) 

aantal 

benodigde 

uren 

toetsing 

(geschatte) 

aantal 

controles 

/acties 

gemiddelde 

aantal uren 

controle/actie* 

(geschatte) 

aantal 

benodigde 

uren BWT 

(geschatte) 

aantal 

handhavings- 

acties 

Gemiddelde aantal 

uren 

handhavingsactie 

(geschatte) 

aantal 

beschikkingen 

gemiddeld 

aantal uren 

juridische 

ondersteuning* 

Aannemersconvenant 

Reguliere BVG: utiliteit 

5 7,5 37,5 15 9 uur 

3 controles 

45 1 2   

Tijd.  bouwvergunning 15 5,5 uur 82,5 30 2,5 uur 

2 controles 

37,5     

Andere bouwwerken 15 5,5 uur 82,5 30 2,5 uur 

2 controles 

37,5     

Lichte bouwvergunning 185 5,5 uur 1017,5 370 3 uur 

2 controles 

555 25 50 2 30 

Sloopvergunning 85 7 uur 595 170 5 uur 

2 controles 

425 5 10 1 15 

Sloopmelding 5 5,5 uur 27,5 5 3 uur 

1 controle 

15     

Illegale sloop       20 80 2 30 

Bouwen zonder 

bouwvergunning 

      20 80 12 180 

Onrechtmatig gebruik       40 160 2 15 

Drank-/horecawetgeving           

Evenementenvergunning           

BESCHIKBAAR   7209    5093    



 


