
 

 

  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Tubbergen 
 
 
 
 
Zaaknummer 
32138 

Bijlagen 
1 

  
  
  

 
Onderwerp 
Raadsbrief 2019 nr. 4 

Verzenddatum 
24 januari 2019 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 22 januari 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
het Jaarverslag 2018 en het Uitvoeringsprogramma 2019 voor Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH). 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 

• het Jaarverslag VTH 2018 en het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 vast te stellen; 

• het Jaarverslag VTH 2018 en het Uitvoeringsprogramma VTH 2019 ter kennisname aan de raad aan 

te bieden door middel van deze raadsbrief. 

 
Toelichting 
Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moet periodiek gerapporteerd worden over taken voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een verdere verplichting vanuit de Bor is dat de rapportage 
aan de gemeenteraad bekend moet worden gemaakt. 
Tevens is het bevoegd gezag verplicht jaarlijks een uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving op te stellen. In dit programma wordt beschreven welke taken in 2019 worden 
uitgevoerd, wat de verwachte werkvoorraad is en hoeveel personele capaciteit hiervoor nodig en 
beschikbaar is. Het Uitvoeringsprogramma moet eveneens aan de gemeenteraad bekend worden gemaakt. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Tevens moeten wij op grond van artikel 7.7 lid 3 van het Besluit 
omgevingsrecht het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving aan de raad bekendmaken. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
 
 
 

 



 

 

Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt het Jaarverslag 2018 en het Uitvoeringsprogramma 2019 voor Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving (VTH) van de afdelingen Wabo en Veiligheid & Handhaving van Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen. 
Het jaarverslag en uitvoeringsprogramma zijn in één document samengevoegd. 

In deel A van dit document staat het jaarverslag VTH 2018 vermeld. Het jaarverslag rapporteert over 
de werkzaamheden voor VTH van de afdelingen Wabo en V&H over de periode 1 oktober 2017 tot 1 
oktober 2018. Dit jaarverslag is gebaseerd op de planning in het uitvoeringsprogramma 2018. 

Deel B van dit document bevat het Uitvoeringsprogramma VTH 2019. Het uitvoeringsprogramma VTH 
2019 verwoordt de geplande werkzaamheden van beide organisatieonderdelen, zoveel mogelijk 
weergegeven op activiteit. 
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Deel A – Jaarverslag VTH 2018

HOOFDSTUK 1. Afdeling Wabo

In dit hoofdstuk wordt het jaar 2018 verantwoord voor de afdeling Wabo. Hiervoor worden de 
gegevens gebruikt van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018, waardoor de werkelijke aantallen kunnen 
worden gebruikt en worden verwerkt in de verantwoording en prognose. In voorgaande jaarverslagen 
is gebruikt gemaakt van het extrapoleren van de gegevens. Door aansluiting te zoeken naar de 
werkelijke gegevens komt de betrouwbaarheid van het verslag ten goede. Door een wijziging in de 
organisatiestructuur is de benaming van de “afdeling Wabo” gewijzigd naar “team Wabo”. De wijziging 
van de organisatie heeft geen gevolgen voor de bemensing van de afdeling en de bestaande functies, 
althans niet anders dan de aansluiting naar de ODT.    

1.1 Formatie Team Wabo
De aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn uitgevoerd door team Wabo waarbij zes  
accountmanagers verantwoordelijk waren voor het proces en de kwaliteit van de besluitvorming. Dit 
betreffen de aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteiten: bouwen, aanleg, kap, afwijking van 
het bestemmingsplan, milieu, gebruiksvergunning en dergelijke. Dit zijn de formele besluitvormingen 
van omgevingsvergunningen die legesplichtig zijn volgens het profijtbeginsel (exclusief milieu). 
Daarnaast worden meldingen ontvangen voor slopen, activiteitenbesluit, kap, brandveilig gebruik en 
dergelijke door de accountmanager afgedaan. De specifieke kennis van onderwerpen wordt door een 
specialist ingebracht.

De juristen dragen zorg voor de juridische ondersteuning in het besluitvormingsproces van de 
omgevingsvergunningen. Het gaat daarbij om beantwoording van algemene juridische vragen of 
vragen over de te volgen procedure, het behandelen van bedenkingen, zienswijzen, bezwaar, beroep 
en hoger beroep. Daarnaast voeren zij gevraagd (en ongevraagd) een juridische check op uitgaande 
documenten uit. Ook zijn de juristen betrokken bij het opstellen van standaardteksten en verschillende 
beleidsdocumenten. Hiermee dragen zij mede zorg voor de kwaliteit van de producten van het team 
Wabo. De afdeling wordt ondersteund door een administratief medewerker.

Naast bovenstaande activiteiten levert het team Wabo input op organisatie brede projecten en bij 
beleidsmatige ontwikkelingen die getrokken worden vanuit andere afdelingen. Ook draagt het team 
Wabo bij aan de vorming van bestemmingsplannen. Door hier op voorhand input te leveren worden 
problemen bij de toetsing van plannen voorkomen. Daarnaast heeft een medewerker van het team 
Wabo zitting in de ondernemingsraad en in de bijzondere ondernemingsraad van de Omgevingsdienst 
Twente.

In totaal waren 15,11 fte formatie belast met de dienstverlening voor de fysieke leefomgeving. Er was 
ook een werkelijke bezetting van 15,11 fte. Ook zijn binnen het team Wabo een aantal langdurig 
zieken. De compensatie van deze uren heeft plaatsgevonden door ondersteuning elders uit de 
organisatie en doordat een aantal medewerkers team Wabo meer uren per week gingen draaien. In 
2018 is de formatie daarom in omvang hetzelfde gebleven.

De capaciteit van Wabo wordt in eerste instantie bepaald door het aantal aanvragen 
omgevingsvergunning. Tevens zal door de voortdurende ontwikkeling van de wettelijke grondslagen, 
waaronder de Omgevingswet, de belasting op team Wabo niet afnemen. Gesteld kan worden dat om 
aan een vitale en goede dienstverlening te kunnen voldoen, de huidige bezetting de minimale maat is.

1.2 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de gestelde doelen 
Team Wabo heeft binnen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen op een programmatische wijze het 
werkveld vergunningverlening geharmoniseerd. Daarbij maken wij gebruik van jaardoelen, 
opgenomen in het afdelingsplan. De opgestelde doelen hebben betrekking op processen, beleid, 
leges, et cetera. Dit heeft onder andere geleid tot de volgende resultaten. 
 Proces: de processen van vergunningverlening werken volgens het principe van Lean. Ook 

eventuele wijziging in het proces worden aan dit principe getoetst. 
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Het gehele proces van een aanvraag omgevingsvergunning of specifiek verzoek wordt 
geautomatiseerd ondersteund door Squit Xo. Hierdoor is elke aanvraag digitaal te raadplegen en te 
volgen;

 Deregulering: Team Wabo heeft samen met het Klant Contact Centrum (KCC) van Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen een onderzoek verricht naar deregulering binnen de gemeenten Dinkelland 
en Tubbergen. Deregulering is een aspect wat bij ieder proces een blijvend aandachtspunt zal zijn 
voor team Wabo;

 Leges: de legesverordening van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen zijn volledig 
geharmoniseerd. Voor leges van de dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving 
(omgevingsvergunning) betekent dit dat de leges op grond van het profijtbeginsel kostendekkend 
zijn. In 2018 is het resultaat van de legesinkomsten ook daadwerkelijk kostendekkend;

 Actualisering (beleid) in 2018:
- Vanuit het team Wabo is deelgenomen aan tweetal projecten ter voorbereiding op de komst van 

de Omgevingswet. Dit zal in 2019 een vervolg krijgen; 
- Vooroverleg op locatie door accountmanagers vindt steeds meer plaats, waardoor afstand 

tussen verzoeker en gemeente wordt verkleind en er sprake is van één aanspreekpunt vanuit 
de organisatie; 

1.3 Dienstverlening
Om de dienstverlening te verbeteren is door team Wabo een onderzoek naar de klanttevredenheid 
gedaan. Dit is in eerste instantie ontwikkeld om het proces te optimaliseren. Hiervoor zijn architecten 
en adviseurs gevraagd, die veel met team Wabo in aanraking komen, om hun mening te geven over 
het functioneren van de afdeling. De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in het 
afdelingsplan en zijn inmiddels verwerkt in de processen. 

Team Wabo benadert 3 keer per jaar architecten en adviseurs om met hen in gesprek te gaan voor  
verbeteracties en betere dienstverlening. Hierdoor blijven er contactmomenten om de dienstverlening 
van team Wabo te toetsen en mogelijk op onderdelen te verbeteren. Juist de architecten en adviseurs 
worden benaderd omdat zij de aanvragen omgevingsvergunning voor hun cliënten indienen en voor 
hen de procedures verder begeleiden in 80-90% van alle aanvragen. Om de dienstverlening verder 
vorm te geven is team Wabo ook aanwezig geweest op evenementen zoals ‘de Woonbeurs 2018’ en 
op informatieavonden bij nieuwbouwwijken. 

Door wijziging in het Besluit omgevingsrecht is de afgelopen jaren het ‘vergunningvrij’ kunnen bouwen 
verder uitgebreid. Dit betekent echter niet automatisch dat er ook minder werk te doen is. De 
samenleving heeft meer behoefte om begeleid te worden in de vraag wat voor ‘vergunningvrij bouwen’ 
de mogelijkheden zijn. Team Wabo beantwoordt deze vragen.  

1.4 Kwaliteitsteam vraag: 
Team Wabo draagt zorg voor het voorzitterschap van het kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam adviseert 
op het gebied van: 
a. Ruimtelijke kwaliteit ontwikkelingen en projecten 

(bestemmingsplannen/beeldkwaliteitsplannen/projecten).
b. Beleidsontwikkeling (onder andere welstandsnota harmoniseren, actualiseren, moderniseren en 

dereguleren).
c. Deelname aan andere projecten, zoals verbetering ruimtelijke kwaliteit en leegstand agrarisch 

vastgoed.

Binnen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werken wij volgens een “andere aanpak”. Ingeval van 
bezwaar wordt door team Wabo een afweging gemaakt of het mogelijk en wenselijk is om partijen met 
elkaar in gesprek te brengen, om zodoende tot een oplossing te komen. In 2018 heeft dit in meer dan 
50% van de gevallen waar de ‘andere aanpak’ is ingezet geresulteerd in het intrekken van 
bezwaarschriften.  Wat een positieve invloed heeft op de omgang van partijen met elkaar. Deze 
werkwijze kan echter wel meer capaciteit per zaak kosten maar kan de organisatie door het niet 
verder hoeven voeren van juridische procedures ook weer tijd opleveren. Ook ingeval van 
bedenkingen of zienswijzen wordt gekeken of een andere aanpak een oplossing kan bieden.
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1.5 Wabo – onderdeel bouw
Hieronder is de opbouw van de aanvragen per indeling van categorie weergegeven. 

aantallen aanvragen omgevingsvergunning bouwen
Categorie Wat is dit? gepland 

aantal 
2018

werkelijk 
2018

Categorie 1 (ver-/)bouwkosten niet meer bedragen dan € 100.000,= 220 247
Categorie 2 (ver-/)bouwkosten bedragen tussen de € 100.000,= en € 

1.000.000,=
222 219

Categorie 3 (ver-/)bouwkosten bedragen méér dan € 1.000.000,= 8 10
Totalen 450 476

bestede uren 
Categorie Gepland 

aantal 2018
Gepland 
kengetal 

2018

Gepland 
totaal 

aan uren 
2018

werkelijk 
aantal 2018

kengetal 
2018

werkelijk 
aantal 

uren 2018

Categorie 1 220 18 3.960 247 18 4.446
Categorie 2 222 18 3.996 219 18 3.942
Categorie 3 8 18 144 10 18 180
Totalen 450  8.100  476 8568

In de tabel hiervoor zijn de bestede uren weergegeven. Op basis van de bestede uren per product 
activiteit bouwen is geconstateerd dat het kengetal niet hoeft te worden gecorrigeerd. 

De periode van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 is maatgevend geweest voor de berekening van de 
kostendekkende leges. Er is geen gebruik gemaakt van het extrapoleren van getallen. Het resultaat 
voor de legesverordening is dat team Wabo over het boekjaar 2018 voor de profijtbeginselen 
kostendekkend is.

Voor categorie1 zijn beduidend meer aantallen ingediend dan voor 2018 is begroot. Dit heeft 
voornamelijk te maken met (ver-)bouwwerkzaamheden door particulieren. Voor categorie 2 is een 
klein aantal minder aanvragen over de periode binnen gekomen. Het totaal resultaat is  een gepland 
aantal van 450 tegen daadwerkelijk 476 aanvragen. De lichte toename van de aanvragen 
omgevingsvergunning bouwen is opgevangen binnen de bestaande formatie van Wabo.  

1.6 Wabo – onderdeel Milieu  

De afdeling Wabo beschikt over enkele milieuaspecten die worden ingezet op projecten, 
beleidsadvisering/-ontwikkeling en advisering in het kader van Wabo-procedures en planologische 
procedures. 

Binnen het onderdeel milieu van de Wabo procedures kan sprake zijn van vergunningplichtige 
activiteiten en/of meldingplichtige activiteiten. Het milieuadvies in deze procedures bestaat uit het 
verzorgen van het onderdeel milieu van het besluit voor de omgevingsvergunning of het beoordelen 
van de melding op grond van het Activiteitenbesluit. Binnen deze milieuadviezen kunnen vanwege de 
complexiteit op onderdelen deeladviezen vereist zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de aspecten 
bodem, geluid, externe veiligheid en lucht. 

Bij de indeling is voor een aantal taken aangesloten bij de planningssystematiek van de RUD waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in meldingen Activiteitenbesluit, vergunningaanvragen die worden 
voorbereid met de reguliere procedure (aanvraag voor milieuneutrale wijziging of 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets) en de uitgebreide procedure (oprichtings-, revisie- of 
veranderingsvergunning). Verder is onderscheid gemaakt tussen agrarische en niet-agrarische 
procedures. 

Product 2018
Plannin Plannin Werkelijk 
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g aantal g Uren
Vergunning Uitgebreid (Agrarisch) 10 830 18
Vergunning Regulier (Agrarische) 15 699 14
Meldingen Activiteitenbesluit 
(Agrarisch)

55 440 66

Vergunning Uitgebreid (Overig) 4 332 1
Vergunning Regulier (Overig) 0 0 3
Meldingen Activiteitenbesluit (Overig) 55 408 48
MER 1 83 0
Vormvrije MER beoordeling 15 200 38
Externe veiligheid 6 56 0
Advies afval 2 4 0
Bodem, bouwstoffen en water 50 50 84
Advies geluid 50 150 46
Advies luchtkwaliteit (Lucht en Geur) 5 15 1
Sloop en asbest 228 502 323
Procedure hogere grenswaarde 5 20 4
Bodemonderzoeken bij bouwen 60 250 84

Ten opzichte van de verwachtte aantallen producten waren er enkele opmerkelijke afwijkingen. Hierna 
wordt op deze afwijkingen ingegaan. 

Aanvragen omgevingsvergunning onderdeel milieu
Het aantal Agrarische aanvragen met uitgebreide procedure was meer dan gepland (18 in plaats van 
10). Hiermee is de dalende trend van de afgelopen jaren doorbroken. Het aantal aanvragen met 
reguliere procedure was in lijn met het geplande aantal. 
Het aantal meldingen Activiteitenbesluit was in lijn met het geplande aantal. Wel was er een 
verschuiving te zien (meer agrarisch minder overig).

In 2018 is, de zogenoemde vormvrije m.e.r. beoordeling geïntroduceerd als separaat besluit. Het 
aantal (vormvrije) m.e.r beoordeling was hoger dan gepland. Gebleken is dat in meer gevallen een 
dergelijke beoordeling nodig is dan aanvankelijk werd ingeschat. 

Verder was een aanmerkelijke stijging te zien van sloopactiviteiten met asbest. Het aantal geplande 
beoordelingen van asbestrapportages is met circa 50% overschreden. Reden voor deze aanzienlijke 
stijging is waarschijnlijk de voorlichtingscampagne en informatieavonden die eind 2017 zijn geweest.

Het aantal bodemonderzoeken bij bouwplannen lag ook hoger dan verwacht. Een belangrijke reden 
voor deze stijging was aantrekken van de markt. Deze toename is opgevangen met inzet van budget 
voor externe advisering.

Milieu adviezen in Planologische procedures en deelname projecten ME
Bij planologische procedures is een afweging ten aanzien van milieuaspecten een vereiste. Hiertoe 
worden adviezen gevraagd aan de milieuspecialisten binnen de afdeling Wabo. Deze adviezen 
hebben betrekking op specifieke aspecten zoals bijvoorbeeld bodem, geluid, lucht, externe veiligheid 
of specifiek zoneringsonderzoek. De milieuspecialisten namen ook deel aan verschillende projecten 
van de afdeling Maatschappelijke Effecten (ME).

Product Planning uren 2018 Werkelijk 
Advisering Milieuzonering 197 205
Advisering Geluid 253 260
Advisering Bodem 266 270

Projecten en beleidsadvisering/-ontwikkeling
Naast advisering worden ook projecten en beleid, met name waar het milieuaspect de hoofdzaak is, 
geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. De ‘projecteigenaar’ is in de meeste gevallen de afdeling ME. 
De kennis is aanwezig bij de milieuspecialisten van Wabo die door ME worden ‘ingehuurd’. Daarom 
zijn de milieuspecialisten projectleider van deze projecten en ontwikkelen zij het milieubeleid. 
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Project/beleidsnotities Planning 
uren 2018

Werkelijk 

Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan 159 120
Onder Twente 159 60
Beleid voor uitvoeren bodemtoets en/of 
bodemonderzoek bij ruimtelijke plannen en de 
omgevingsvergunning voor bouwen en milieu

26 20

Project Asbest 2024 306 300
Afvalwaterinjectie NAM in lege gasvelden Twente 133 50
Gebiedsgericht geluidbeleid (GGB) 13 0
Verkeersmilieukaart 0 0
Geluid en evenementen 93 80

Onder Twente 
Onder Twente houdt in: de regionale samenwerking “ondergrond” tussen de 14 Twentse gemeenten 
en de provincie Overijssel. Een belangrijk doel is meer grip te krijgen en regie te voeren op het gebruik 
van de ondergrond. In 2018 is deelgenomen aan de ondergrondateliers. Hierin werd gekeken voor 
welke opgaven we staan, hoe de ondergrond hierin een rol speelt, en hoe de Twentse bodem en 
ondergrond een bijdrage kan leveren aan de drinkwaterwinning en de energietransitie.

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
Alleen verstrekken van informatie op vragen, met name van commissie en raad.

Project asbestdaken 2024
Afgelopen jaar is de koppeling asbest eraf zon erop onderzocht. Hier ligt een kans om naast het 
saneren van asbestdaken ook in de ambitie van de energietransitie een bijdrage te leveren. Door de 
provincie is een inventarisatie naar asbestdaken uitgevoerd. deze kaart is gecontroleerd en de 
eigenaren van een asbestdak zullen worden benaderd. Het gratis wegbrengen van minder dan 35 m² 
asbest is verlengd tot 2024. 

Gebiedsgericht Geluidbeleid
In verband met de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet is de aanpassing van het 
geluidbeleid in 2018 niet opgepakt. Dit zal worden meegenomen in de ontwikkelingen in het kader van 
de Omgevingswet.

1.7 Wabo – onderdeel Brandpreventie 
Voor de uitvraag van de aanvragen omgevingsvergunningen gebruiksvergunning en de meldingen 
brandveilig gebruik wordt advies gevraagd aan Brandweer Twente. Dit geldt voor zowel de toets van 
de ontvankelijkheid als de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning en 
gebruiksmelding. 

Activiteit Planning 2018 werkelijk aantal 2018
Gebruiksvergunning 7 5
Melding 
brandveilig gebruik

23 19

De werkelijke aantallen komen nagenoeg overeen met de planning over 2018. Geen opmerkingen.

1.8 Wabo - overige activiteiten 
Het speelveld is groter dan de hiervoor beschreven omgevingsvergunningen en meldingen. Team 
Wabo had op meer onderdelen/activiteiten een fysieke rol in de ruimtelijke kwaliteit te vervullen. 

De overige activiteiten zijn in onderstaande tabel weergegeven:
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De werkelijke aantallen verschillen niet heel veel van de geplande aantallen. Alleen ten aanzien van 
de “binnenplanse afwijking” en “kappen” is sprake van een beduidend groter aantal dan gepland. Er is 
voor de toename van de binnenplanse afwijking en kappen geen directe aanleiding te geven. 
Mogelijk kan het te maken hebben met gebruik van werkelijke aantallen in plaats van extrapoleren van 
aantallen. Voor de activiteit kap geldt dat juist na de maand september altijd een piek te signaleren is 
in de aanvragen. In de volgende verantwoording zal moeten blijken wat de waarde van de aantallen 
betekenen. De productie van de aanvragen is binnen de organisatie opgevangen.
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aantallen activiteiten omgevingsvergunning Planning 
aantal 
2018

werkelijk 
aantal 2018

Vooroverleg/ verzoek om principe-uitspraak 220 227
Landschappelijke inpassing 75 79
Aanlegactiviteiten 20 28
Art. 2.12 lid 1 a onder 1 (binnenplanse afwijking) 65 102
Art. 2.12 lid 1 a onder 2 (buitenplanse kleine afwijking) 60 61
Art. 2.12 lid 1 a onder 3 (buitenplanse afwijking) 8 12
Activiteiten met betrekking tot monumenten of 
beschermde stads- of dorpsgezichten 

4 7

Uitweg / inrit 40 37
Kappen 110 139
Verklaring van geen bedenkingen 8 19



HOOFDSTUK 2. Afdeling Veiligheid & Handhaving

2.1 Algemeen
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van toezicht en handhaving over de periode 1 oktober 2017 tot 1 
oktober 2018. Ook  zijn de afwijkingen van de toezicht- en handhavingstaken geëvalueerd en 
beschreven. De afwijkingen van de planning zijn regelmatig afgestemd met de portefeuillehouders 
voor toezicht en handhaving. De resultaten zijn per taakveld vastgelegd.

De uitvoering van de taken voor toezicht en handhaving heeft binnen de bestaande formatie 
plaatsgevonden. Naast de medewerkers van de afdeling Veiligheid & Handhaving hebben ook 
“externen” controles uitgevoerd. Het gaat hierbij om politie, brandweer, gemeenten via de RUD, 
waterschap en GGD (kinderopvang). Hierna volgt een korte samenvatting van de resultaten voor 
toezicht en handhaving.

De reguliere milieucontroles zijn bijna geheel volgens planning uitgevoerd. 
Voor 7 openstaande milieucontroles heeft geen controlebezoek kunnen plaatsvinden. De milieurisico’s 
van het niet controleren van deze bedrijven staan onder 2.4 taakveld Milieu omschreven. Deze 7 niet 
gecontroleerde bedrijven worden opgenomen in de planning voor 2019. 

Als pilot heeft het taakveld bouwen in 2018 alleen aantallen controles bijgehouden. In 2019 moet nog 
aandacht besteed worden aan de uniformiteit van verwerking  in de software. Taakveld bouwen heeft 
de pilot in 2018 voortgezet en verder uit gewerkt, zodat ook andere teams kunnen aanhaken. Het 
aantal uitgevoerde bouwcontroles en de volledig afgeronde vergunningen bouw zijn lager dan 
gepland. Voor de overige aspecten is de planning nagenoeg gehaald.

De uitvoering van de taken APV/overig is niet volgens de planning uitgevoerd. Dit is het gevolg van de 
afwezigheid door ziekte en het beëindigen van het dienstverband  van een medewerker. Hierdoor was 
de daadwerkelijke capaciteit beperkt en zijn bestuurlijk prioriteiten gesteld. Het opstellen van een plan 
van aanpak voor het toezicht reclame is niet gerealiseerd en wordt meegenomen in de planning voor 
2019. 

Wat betreft de controles kinderopvang heeft de GGD ervoor gekozen om jaarlijks 5% van de 
bestaande gastouders te controleren, op basis van prioritering. Er was geen inzet nodig van juridische 
handhaving door medewerkers van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Projecten
Volgens de planning zijn een aantal projecten uitgevoerd. De verantwoording over deze projecten 
wordt per taakveld vermeld. 

Daarnaast hebben de gemeenten Dinkelland en Tubbergen deelgenomen aan een pilot project 
“Reality checks en themaonderzoeken”. Een oproep tot deelname aan deze pilot is op initiatief van de 
Provincie Overijssel in de loop van 2018 uitgezet. Daarom is hiermee met de planning geen rekening 
gehouden. Het doel van het project is onderzoek te doen naar mogelijkheden om het Inter Bestuurlijk 
Toezicht (IBT) op een andere manier in te richten.
Een van de mogelijkheden die onderzocht is, is het uitvoeren van interbestuurlijk toezicht op 
themaniveau. Er is gekozen voor de thema’s: brandveiligheid en constructieve veiligheid.
De uitkomsten van het onderzoek worden begin 2019 bekend gemaakt.

Regionale Uitvoering Dienst (RUD) 
De RUD heeft ook in 2018 taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
uitgevoerd voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. 
De resultaten worden per taakveld vermeld.

Naast klassieke vergunningverlening en het toezicht is ook aandacht voor projectmatige aanpak van 
thema’s zoals sloop en asbest, bodemsaneringen, luchtwassers en vuurwerkverkooppunten. Hierbij 
wordt intensief samengewerkt met de RUD, provincie, Veiligheidsregio, waterschappen, politie en het 
Openbaar Ministerie.
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Doelen en indicatoren
Het toezicht en de (integrale) handhaving moeten onder andere leiden tot het bevorderen van het 
naleefgedrag. Door de resultaten van het toezicht en handhaving te registreren, wordt het mogelijk 
deze resultaten te monitoren en te analyseren en eventueel tussentijds bij te stellen.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt vanaf 2016 gewerkt met het benoemen van 
doelen en indicatoren: de zogenoemde input-, prestatie- en naleefdoelstellingen. Hierdoor is het 
eenvoudiger na te gaan of de doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald. Voor de verantwoording 
over 2018 is  onder andere gebruik gemaakt van de indicatoren uit het uitvoeringsprogramma 2018.

2.2 Personeel
De afdeling Veiligheid & Handhaving bestaat uit vijf teams. Dit zijn Milieu, Bouwen/RO, APV/overig, 
Juristen en Veiligheid. Uitgaande van de samenstelling van de afdeling op 1 oktober 2017 hebben de 
volgende personele wijzigingen plaatsgevonden, te weten: 
 Team Milieu. Eén toezichthouder is voor de laatste 25% van zijn taakuitvoering overgeplaatst naar 

team Bouwen. Daarnaast is één medewerkster met zwangerschapsverlof geweest. Binnen de 
bestaande capaciteit van de afdeling milieu was voldoende ruimte om de geplande 
werkzaamheden voor 2018 uit te voeren. 

 Team APV/overig. Een toezichthouder (0,5 fte) is vanaf oktober 2017 niet meer inzetbaar geweest 
door ziekte en heeft per 1 juli 2018 de organisatie verlaten. Ook is een toezichthouder (1 fte) per 31 
mei 2018 ziek gemeld

 Team Bouwen. Eén medewerker is per 1 juni vertrokken en per 1 juni 2018 is er een nieuwe 
medewerker aangenomen, Vervolgens is  gekozen voor een structurele uitbreiding van 1.6 fte. 
Deze uitbreiding is ingevuld en de nieuwe medewerkers starten in januari 2019.

2.3 Afhandeling van klachten/meldingen 

Doel:
Het registreren van klachten/meldingen om inzicht te verkrijgen in het aantal en soort klachten. 100% 
van de klachten moet adequaat afgehandeld worden.

Indicator:
1. Alle klachten en meldingen digitaal worden vastgelegd. 
2. Het aantal afgehandelde meldingen en klachten is 100%

Resultaat: 
1.  Alle klachten en meldingen zijn digitaal vastgelegd in het nieuwe zaaksysteem en worden indien 
relevant, ook vastgelegd in het milieuregistratiesysteem. 
2. Binnen de beschikbare capaciteit zijn alle klachten afgehandeld.

Hierna wordt het aantal klachten en meldingen per taakveld verwoord:
 Milieu. Er zijn 65 inrichtinggebonden milieuklachten in behandeling genomen, waarvan 37 zijn 

afgehandeld. De  klachten/meldingen gingen over  (lozen van) afvalstoffen, stof-, geur- en 
geluidsoverlast. De overige 28 klachten omvatten geurhinder afkomstig van twee bedrijven, de 
procedures voor het afhandelen van deze klachten lopen nog, maar zullen waarschijnlijk in 2019 
zijn afgehandeld.. 

 Bouwen/RO: Er zijn 22 klachten en meldingen ontvangen en deze zijn afgehandeld. Deze 
klachten/meldingen betreffen voornamelijk illegale bouwactiviteiten of illegaal gebruik van gronden 
en gebouwen. Inwoners melden vaker, omdat zij niet of onvoldoende bekend zijn met de 
voorschriften voor vergunningsvrij bouwen. Handhavingsverzoeken worden behandeld in de 
paragraaf van taakveld juridisch.

 Brandveiligheid: Er zijn geen klachten/meldingen ontvangen met betrekking tot brandveiligheid. 
 APV/overig. De meeste klachten en meldingen hebben betrekking op overtredingen van de APV. 

Deze klachten/meldingen gaan voornamelijk over parkeeroverlast, loslopende honden, 
geluidsoverlast, hondenpoep in woonwijken of over conflicten tussen buren. In totaal zijn 117 
meldingen binnengekomen. Deze klachten/meldingen zijn afgehandeld.
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 Kinderopvang: Er zijn geen klachten en meldingen over kinderopvang ingediend bij de Afdeling 
V&H. 

2.4 Taakveld Milieu

Doel:
Het verrichten van milieucontroles volgens het principe van de netwerk RUD ‘lokale binding, regionale 
bundeling’ door medewerkers van Noaberkracht en de regionale uitvoeringsdienst.

Indicatoren:
1. Het aantal milieucontroles per klasse, uitgevoerd door medewerkers van Veiligheid & Handhaving.
2. Het aantal milieucontroles per klasse, uitgevoerd door partners in de RUD.

Resultaat:
1. Door de medewerkers van de afdeling Veiligheid en Handhaving zijn: 

Klasse III bedrijven: 7 van de 10          
Klasse II bedrijven: 250 van de 223
Klasse I bedrijven: 132 van 70  

2. Door de medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdienst zijn:
Klasse III bedrijven: 6 van de 6 
Klasse II bedrijven: niet van toepassing
Klasse I bedrijven: niet van toepassing

Reguliere controles 2018
In 2018 stonden 312 bedrijfscontroles binnen het werkgebied van Noaberkracht en 4 controles bij de 
partners in de categorie II bedrijven op de planning. Dit is inclusief de klasse 1 type A bedrijven die wij 
niet controleren. Daarnaast heeft één van de medewerkers 226 uur controle werk voor de gemeente 
Losser uitgevoerd.

Eindverantwoording 2018
Voorgaande leidt tot de volgende verantwoording:

Omschrijving Aantal 
geplande 

(her)controles 
in 2018

Gepland 
voor 

Noaberkrach
t

Resultaa
t 

Gepland 
voor 
RUD

Resultaa
t 

Eind
resultaat

Industrieel IPPC 2 - - 2 0 -2
Industrieel IPPC 
Herc.

1 - - 1 0

Agrarisch IPPC 10 10 7 0 7 -3
Agrarisch IPPC 
Herc.

5 5 4 0 4 -1

Productie (muv 
chemie)

- - - - -

Productie (muv 
chemie) Herc.

0 0 1 0 1 +1

Productie 
chemie

1 1 1 0 1 1

Productie 
chemie Herc.

1 1 0 0 0 -1

Afvalverwerking 6 - 0 6 6 6
Afvalverwerking 
Herc.

3 3 0 0 0 -3

Totaal 
controles 
specialist

19 13 8 6 4 -5

Totaal 
hercontroles 

10 10 4 0 0 -6
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specialist
Muv agrarisch 
OBM

55 55 83 0 0 +28

Muv agrarisch 
OBM Herc.

28 28 39 0 0 +11

Agrarisch OBM 168 168 167 0 167 -1
Agrarisch OBM 
Herc.

84 84 84 0 84 84

Type B 70 70 132 0 132 +52
Type B Herc. 35 35 60 0 60 +25
Totaal 
controles 
generalist

293 293 382 0 0 +89

Totaal 
hercontroles 
generalist

147 147 183 0 0 +36

Totaal aantal 
controles 

336 (1) 336 390 0 0 +54

Totaal aantal 
hercontroles 

169 (1) 169 187 0 0 +18

1) In het jaarverslag over 2017 is aangegeven dat voor 25 bedrijven in 2017 geen capaciteit 
beschikbaar was. Derhalve zijn deze bedrijven in de planning 2018 opgenomen.  

In totaal zijn in de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen tot oktober 2018 390 bedrijven 
gecontroleerd. Dit is meer dan gepland. Dit is veroorzaakt door de projecten zelfcontrole Rundvee, 
automotive en sportverenigingen en buurthuizen. Deze projecten genereerden een tijdswinst ten 
opzichte van de begrootte uren.  

Hercontroles   
Er is in 2018 capaciteit vrijgemaakt voor het uitvoeren van 169 hercontroles. Er zijn tot 1 oktober 2018  
187 hercontroles uitgevoerd. In de planning was van uitgegaan dat er bij 50% van de bedrijven een 
hercontrole zou moeten worden uitgevoerd. Gezien het groter aantal uitgevoerde reguliere controles 
voldoet het aantal hercontroles aan deze verwachting. 

Doel:
Het inzichtelijk houden van de financiële middelen ten behoeve van de uitvoering werkzaamheden 
door de RUD.

Indicatoren:
De financiële middelen voor de uitvoering van werkzaamheden door de RUD zijn opgenomen de 
begroting van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. 

Overige milieutaken

Administratieve controle
Vanuit het bedrijfsleven en de handhavingspartners komen rapportages binnen, te denken valt aan 
tanksanering- en installatiecertificaten en bezoekrapporten van andere bevoegde gezagen. 
  
Omschrijving Gepland 2018 Resultaat
Administratieve controle  75  70

Projecten zelfcontrole
In 2018 is het aantal projecten zelfcontrole uitgebreid en is het project zelfcontrole rundvee voortgezet.
Er is een nieuw project zelfcontrole automotive ( dit zijn garages (uitgezonderd garages met 
tankstation) en spuiterijen) en een nieuw project zelfcontrole verenigingen (dit zijn sportclubs, 
buurthuizen en verenigingsgebouwen),.Het project automotive was minder geslaagd dan de beide 
andere, Dit komt deels door de slechte respons op het verzoek de checklist  en deels door de uitkomst 
van de steekproeven. De projecten hebben wel een tijdswinst gerealiseerd waardoor er meer 
bedrijven gecontroleerd konden worden.
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Gezien het feit dat de milieutaken bij de Omgevingsdienst Twente worden ondergebracht zijn geen 
nieuwe projecten gepland.

Asbest
Deze milieutaak behoort tot het aspect ‘slopen’ en wordt verantwoord in het hoofdstuk over het 
taakveld Bouwen/RO. 

Water
Dit betreffen de controles op indirecte lozingen bij inrichtingen waarvoor de gemeente, sinds de 
inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009, het bevoegde gezag is en waar Waterschap 
Vechtstromen overeenkomstig de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) controles uitvoeren.
In onderstaand overzicht is het aantal inrichtingen aangegeven waar controles op naleving van 
voorschriften voor indirecte lozingen moeten worden uitgevoerd.
 
Omschrijving Gepland 2018 Resultaat 
Indirecte lozingen 15 16

Bodem
Binnen het aspect bodem betreffen het de controles op meldingen grondverzet in het kader van het 
Besluit Bodemkwaliteit en bodemsaneringen. Het gaat hier om meldingen Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk), meldingen bodemsaneringen die onder het Besluit uniforme saneringen (BUS-meldingen) 
vallen en bodemsaneringen waarvoor op basis van de Wet bodembescherming een vergunning moet 
worden afgegeven. In 2018 heeft de RUD geen controles in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit 
en bodemsaneringen uitgevoerd. 

Omschrijving Gepland 2018 Resultaat
Aantal meldingen Bbk 50 63
BUS-meldingen 0 0
Bodemsanering Wbb 0 0

Lucht
Binnen het aspect lucht gaat het bij toezicht om de luchtemissies van bedrijven. Er zijn 5 klachten over 
een tabaksfabriek en 2 over een slachterij binnengekomen. De klachten over de tabaksfabriek 
bestonden al langer. Bij dit bedrijf is door de gemeente Dinkelland een geuremissie onderzoek 
uitgevoerd. Dit rapport is getoetst aan het  provinciaal beleid omdat de gemeente geen eigen 
geurbeleid heeft. Uit het rapport blijkt dat er inderdaad sprake is van geuroverlast. Er loopt met het 
bedrijf een traject om de geuroverlast terug te dringen. Het traject wordt begeleid door de 
omgevingsdienst IJsselland. Bij de slachterij hebben de klachten geleid tot het treffen van 
bestuursrechtelijke maatregelen door de gemeente Tubbergen. Als gevolg daarvan heeft het bedrijf de 
activiteiten tijdelijk gestaakt.

Geluid
Er zijn drie inrichtinggebonden geluidsklachten binnen gekomen, waarvan er één is opgelost.  Verder 
is voor een geluidsklacht een handhavingstraject ingezet. Bij de derde klacht is de verwachting dat 
eveneens een handhavingstraject wordt opgestart. 

Meldingen ongewone voorvallen 
Er zijn geen ongewone voorvallen gemeld. 

Controles bij andere gemeenten die deelnemen in de netwerk RUD
In de planning van 2018 is opgenomen, dat een medewerker van Noaberkracht controles bij een 
partner zou uitvoeren.

Omschrijving Aantal geplande controles 2018 Resultaat
Agrarisch IPPC 4 4
Controles Losser 226 uur 226 uur

De afspraak binnen de RUD was dat controles bij partners voorrang hebben boven controles in het 
eigen werkgebied. Daarom is de planning 2018 gehaald.
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Paasvuren

Doel: 
Tijdens de opbouwfase van paasvuren controleren van naleving van de voorschriften van de 
ontheffing.

Indicator:
1. Het aantal gecontroleerde paasvuren. 
1. Het aantal illegale paasvuren. 
1. Het aantal illegale afvalbranden. 

Resultaat: 
Er zijn 61 paasvuren/brandstapels gecontroleerd (68 bezoeken). Er zijn geen overtredingen 
geconstateerd en er zijn geen handhavingsacties uitgezet. 
Er zijn 45 vergunde paasvuren gecontroleerd en 16 niet-vergunde brandstapels gecontroleerd. De 
eigenaren van de niet-vergunde brandstapels zijn hierop aangesproken om voor volgend jaar een 
vergunning dan wel een ontheffing aan te vragen. Er zijn 7 hercontroles uitgevoerd.

Illegaal verbranden afvalstoffen

Doel: 
Het terugdringen van illegaal verbranden van afvalstoffen.

Indicator:
1. Het aantal constateringen dat er illegaal afvalstoffen wordt verbrand. 
2. De handhavingsacties die zijn ingezet.

Resultaat: 
Er zijn 7 overtredingen illegaal afvalstoffen verbranden geconstateerd, 1 bij een particulier en 3 bij een 
bedrijf. Er zijn 5 overtredingen groen verbranden zonder ontheffing geconstateerd. 
De particulieren hebben een proces-verbaal van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren gekregen. 
Bij elk bedrijf is een verbaal van bevinding opgemaakt zodat de politie een proces-verbaal kon 
opmaken.
Drie eigenaren van een perceel waar groenafval werd verbrand zonder ontheffing, hebben een 
waarschuwing ontvangen en een mededeling dat zij een ontheffing dienen aan te vragen indien zij nog 
eens  groenafval willen verbranden.

Piket/calamiteit
Eén van de criteria van de milieuhandhaving is de 24-uurs bereikbaarheid en –beschikbaarheid voor 
milieumeldingen. Binnen de afdeling Veiligheid en Handhaving wordt door tien collega’s afwisselend 
piket gedraaid. Bij asbestbranden wordt de piketmedewerker geïnformeerd. Daarnaast kunnen zij ook 
bij andere calamiteiten die niet tot de eerst volgende werkdag kunnen wachten worden ingezet.

Doel: 
Het 24-uurs bereikbaar en beschikbaar zijn voor milieumeldingen.

Indicator:
Het aantal en soort (milieu-)meldingen tijdens de piketdienst voor de 24-uurs bereikbaarheid en 
beschikbaarheid. 

Resultaat: 
De toezichthouder APV/overig is 4 keer ingeschakeld.
De toezichthouder Bouwen is 1x opgeroepen voor een asbestbrand. 

Projecten
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Project duurzaam
Op basis van Europese wetgeving (artikel 8 van de Europese Energie-Efficiency Directive. Kortweg: 
EED) hebben de gemeentes en de provincies een wettelijke verplichte taak. Gemeenten en provincies 
zijn bevoegd gezag voor het toezicht voor de uitvoering van deze wet. Het bevoegd gezag dient de 
EED rapportages inhoudelijk te beoordelen en toezicht te houden op de uitvoering. Het Rijk heeft met 
de VNG en IPO afspraken gemaakt dat bevoegde gezagen hier tijd voor reserveren en een 
vergoeding ontvangen.
Omdat de concerns gemeente- en zelfs provincieoverschrijdend zijn, is er binnen de RUD een 
kennispunt ingericht. Eén van de toezichthouders is betrokken bij zowel de beoordeling van de 
rapportages als bij het kennispunt. Tevens is zij betrokken bij het landelijke kennispunt (genaamd: 
kernteam).

Daarnaast beoordeelt deze toezichthouder voor de gemeentes Dinkelland en Tubbergen 
energieonderzoeken op basis van de wet milieubeheer. Ook voert zij met deze bedrijven 
(advies)gesprekken over de invulling van energiebesparing en verduurzamen. Het uitvoeren van deze 
onderzoeken is tevens een wettelijke verplichte taak waarvoor gemeentes en provincies ook bevoegd 
gezag zijn.

Voor deze activiteiten zijn 200 uren beschikbaar gesteld en deze uren zijn daadwerkelijk ingezet.  

Luchtwassers  
Om aan het Besluit huisvesting te kunnen voldoen, worden ook bij agrarische bedrijven in Twente 
steeds meer luchtwassers geïnstalleerd.  In 2018 zijn in heel Overijssel de monitoringsgegevens 
opgevraagd bij de betreffende ondernemers. Het analyseren van de aangeleverde gegevens heeft 
meer tijd gevraagd dan verwacht, waardoor de rapportage van het project eind december/begin 
januari verwacht pas. Voor dit project waren 100 uur gereserveerd, waarvan er slechts 10 gebruikt 
werden.  

2.6 Taakveld Bouwen/RO

Regulier toezicht

Doel:
1. Het verrichten van bouwcontroles > 100.000,--.
2. Het verrichten van bouwcontroles < 100.000,--.

Indicator:
1. Het aantal controles op bouwwerken < 100.000,--.
2. Het aantal overtredingen voor bouwwerken < 100.000,--.
3. Het aantal controles op bouwwerken > 100.000, --.
4. Het aantal overtredingen voor bouwwerken > 100.000,--.

Resultaat:
1. 251 controles op bouwwerken < 100.000,--.
2. geen overtredingen voor bouwwerken < 100.000,--.
3. 250 controles op bouwwerken > 100.000, --.
4. De handhavingsacties die zijn ingezet op het bouwtoezicht >€ 100.000 zijn uitgevoerd en 
verantwoord door het team Juridisch in paragraaf 2.10.

Doel:
Het inzichtelijk houden van de financiële middelen ten behoeve van de uitvoering 
bouwwerkzaamheden 1.6 fte.

Indicator:
Het budget (na monitoring) dat nodig is voor de uitvoering bouwwerkzaamheden op gewenst niveau.

Resultaat: 
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De financiële middelen ten behoeve van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zijn opgenomen 
in de meerjarenbegroting.
De middelen zijn voor twee jaar en zijn geëindigd op 30 april 2018. De andere inhuur is medio 2018 
ingevuld.

In onderstaande tabel is het aantal verwachte en uitgevoerde vergunningen/meldingen opgenomen. 

werkzaamheden taakveld Bouwen/RO
Prioriteits-
klasse

Omschrijving Gepland Uitgevoerd 

I Bouw < € 100.000 220 247
I Sloop met asbest 228 108
II Bouw > € 100.000 222 219
II Sloop zonder asbest 46 -
III Bouw > € 1000.000 8 10

Toelichting: Controles bouwwerkzaamheden
Het aantal volledig afgeronde (controles op) verleende vergunningen is lager dan gepland.
Deze afwijking heeft een aantal oorzaken, te weten:
1. Het vertrek van de  inhuur per 14 april 2018.
2. Het vertrek van de toezichthouder asbest/sloop RO en evenementen per 1 mei 2018.
3. Het inwerken van de nieuwe toezichthouder per 1 juni 2018.
4. Door de overgang van inhuur en nieuwe toezichthouder is er een gat ontstaan in het toezicht op de 

bouw.
5. Aan het eind van 2018 wordt van alle vergunningen de huidige stand van zaken bepaald tijdens de 

BAG-controles. Deze vergunningen worden verwerkt in het systeem. 
Vergunningen die gereed zijn, worden doorgegeven aan de BAG en WOZ. Bij vergunningen voor 
bouwen > € 1.000.000 wordt eerst een eindcontrole uitgevoerd, voordat ze worden afgesloten.

Risico’s
In 2018 is niet gecontroleerd op het vastgestelde ‘gewenst toezichtniveau bouwen’ bij bouwwerken 
>100.000 en bij bouwwerken > 1.000.000 door een tekort aan toezichtcapaciteit.
Door het niet controleren volgens vastgelegde afspraken lopen wij risico’s. De veiligheid van 
bouwwerken en de gezondheid van haar gebruikers kan hierdoor minder van kwaliteit zijn, dan wij 
wensen en eisen. Dit kan (grote) gevolgen met zich meebrengen. In 2019 gaan we deze risico’s 
verminderen door het vergroten van de capaciteit met 1.6 fte, om de kwaliteit beter te kunnen 
waarborgen.

Controles WOZ en BAG
Voor de controles betreffende de WOZ/BAG wordt eens per jaar het hele vergunningenbestand van 
gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland bekeken. Dit zijn controles op verleende 
vergunningen, waarvan de bevindingen ook worden gebruikt voor de verplichte WOZ- en BAG-
registratie. 

De bevindingen zijn doorgegeven aan de afdeling Administratie en Beheer. Ook van deze afdeling 
komen bevindingen uit het veld richting onze afdeling. Een goede samenwerking tussen de afdelingen 
is essentieel om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van BAG- en 
WOZ registraties. In 2018 zijn er vervolgstappen gezet om deze samenwerking in de toekomst nog 
beter (digitaal) te maken.

Slopen met asbest

Doel:
1.Alle sloopmeldingen worden 100% gecontroleerd.
2.De asbestsaneringen worden 25% gecontroleerd.
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3.De asbestsaneringen bezoeken met de hoogste risico’s.

Indicator:
1. Het aantal controles sloopmeldingen.
2. Het aantal asbestsaneringen/het aantal overtredingen.
3. De handhavingsacties die zijn ingezet.

Resultaat: 
1. 108 controles sloopmeldingen tot oktober 2018. De eindcontroles sloopmeldingen zijn eind 2018 
meegenomen tijdens de BAG/WOZ controles. Deze controles worden begin 2019 verwerkt. Bij 
particuliere sloopmeldingen worden geen controles uitgevoerd, deze worden na acceptatie verwerkt 
door de BAG/WOZ.
2. 127 gecontroleerde asbestsaneringen, dit is bijna 34% (gepland 25%)
3. Er zijn geen handhavingszaken opgepakt door de gemeente Dinkelland en de gemeente 
Tubbergen.

Slopen zonder asbest
Slopen zonder asbest controleren we jaarlijks met de BAG/WOZ controles. Dit product heeft een lage 
prioriteit in verband met  de geringe risico’s.

Resultaat: 
De eindcontroles sloopmeldingen zonder asbest worden eind 2018 opgenomen tijdens de BAG/WOZ 
controles. Deze controles worden begin 2019 verwerkt in de systemen.

Brandveiligheid

Doel: 
Het registreren en het ondersteunen van brandveiligheidscontroles.

Indicator:
1. Het aantal controles brandveiligheid
2. De handhavingsacties die zijn ingezet.

Resultaat: 
1. Er zijn 71 controles geregistreerd in ons systeem. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben 
niet meegedraaid in de Pilot Risicoprioritering van de Brandweer. Wel is in overleg een aantal objecten 
in de prio 1 niet gecontroleerd . Deze objecten waren namelijk al een aantal jaren gecontroleerd 
zonder hercontroles en daarom is besloten in plaats daarvan objecten in prio 2 te controleren.
2. De handhavingsacties die zijn ingezet op brandveiligheid zijn uitgevoerd en verantwoord door het 
team Juristen.

Vrije veldtoezicht Bouwen/RO
Het vrije veldtoezicht betreft het opsporen van overtredingen op het gebied van Bouwen/RO en het 
inzetten van zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhavingsinstrumenten om 
geconstateerde overtredingen te beëindigen.

Op basis van het UP 2018 zijn door de afdeling Veiligheid & Handhaving onderstaande uren geraamd. 
Tevens zijn de werkelijke uren vrije veldtoezicht opgenomen.
veldtoezicht Bouwen/RO
Prioriteits-klasse Aantallen werkelijk 

gemaakt1)

Illegale bouw/vergunningvrij bouwen 11
Illegaal /strijdig gebruik (RO) 39
Handhavingsverzoeken     18 2)

1) team bouwen werkt in pilot alleen met aantallen, niet meer met uren.
2) worden toegelicht in 2.10 juridische handhaving. 
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Resultaat: 
Door team Bouwen worden geen uren meer bijgehouden alleen aantallen. Er is een zichtbare stijging 
van het aantal handhavingsverzoeken. Door het capaciteit te kort is aan overig veldtoezicht niet veel 
uren besteed. De aantallen komen voort uit de meldingen die bij de gemeente zijn binnengekomen.

Projecten

Permanente bewoning recreatiewoningen

Doel: 
Het beëindigen en voorkomen van strijdige bewoning van recreatiewoningen.

Indicator:
1. Het opstellen van een tussenrapportage. 
2. Het aantal strijdige bewoningen van recreatiewoningen.
3. Het aantal strijdige bewoningen die zijn beëindigd.

Resultaat:
1. Er is geen tussenrapportage gemaakt.
2. Er zijn 26 woningen gedurende langere tijd gecontroleerd. Als gevolg van de beperkte capaciteit 
door ziekte van toezichthouders zijn prioriteiten gesteld en zijn deze controles vroegtijdig gestaakt. 
Daarom is er onvoldoende bewijslast verzameld om een juridisch handhavingstraject op te starten.
3. Er is tot 1 oktober 183 uur besteed aan controles. 

Bed & Breakfast (B&B)

Doel:
Alle kleinschalige verblijfsaccommodaties laten voldoen aan wet- en regelgeving.

Indicator:
1. Het aantal kleine verblijfaccommodaties in de gemeente Dinkelland.
2. Het aantal controles kleine verblijfaccommodaties in de gemeente Dinkelland.

Resultaat:
De inventarisatie van de kleine verblijfsaccommodaties zijn in kaart gebracht. De daadwerkelijke 
controles moeten nog plaatsvinden op het gebeid van brandveiligheid en ruimtelijke ordening.

Project controle oude bouwvergunningen en omgevingsvergunningen.

Doel: 
Het verrichten van controles met als doel het intrekken van oude bouwvergunningen en 
omgevingsvergunningen.

Indicator: 
Het fysiek controleren van de stand van zaken van 50% van de verleende bouw-
omgevingsvergunningen ten behoeve van het project. 

Resultaat:
Tijdens de jaarlijkse BAG controle is het hele vergunningsbestand gecontroleerd. In 2017 is een pilot 
gestart om 30 oude (bouw)vergunningen te gaan intrekken. De trekker voor deze pilot is team juridisch 
samen met WABO Onze taak is het controleren van de stand van zaken van deze 30 vergunningen. 
Dit is ingepland voor oktober 2017.

Project Slim werken
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Doel:
Het toezicht door de markt en het verrichten van zelfcontroles door ondernemers.

Indicator:
1. Het opstellen van een risicoanalyse waarin de voor- en nadelen van het toezicht naar de markt 
inzichtelijk worden gemaakt.
2. Het starten en afronden van een pilot met in ieder geval 2 ondernemers om resultaten op  te halen.

Resultaat: 
Wij hebben in 2018 geen actie ondernomen met het toezicht naar de markt of zelfcontroles in verband 
met de wetgeving die in 2021 zal ingaan. 

Asbestprotocol
De afdeling V & H heeft  in dit project een adviserende rol. Er zijn asbestinfo avonden geweest en de 
pilot voor gratis storten van particulieren is gestart.

RVS (roestvrij staal) onderzoek zwembaden
In 2016 en 2017 hebben de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen openbare zwembaden 
gecontroleerd op de aanwezigheid van RVS als bevestigingsmateriaal op gevaarlijke plaatsen (in 
iedere gemeente één). Deze controle is uitgevoerd door Corro Vision en een toezichthouder van 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. In beide zwembaden waren nog diverse toepassingen van RVS 
aanwezig. Deze zijn vervangen door verzinkt staal of zijn bijgewerkt met een zinkcoating. 
Vervolgens zullen in januari 2019 zes eigenaren van de overige (particuliere) zwembaden worden 
benaderd over de aanwezigheid van RVS. 

2.7 Taakveld APV/overig

Aanbod gestuurd toezicht
In onderstaande tabel zijn de geraamde en werkelijk uitgevoerde aantallen en de geraamde en 
werkelijk gemaakte uren weergeven (de aantallen zijn afgerond).

Werkzaamheden taakveld APV/overig
Omschrijving 2018

Aantal 
uren 

geraamd

2018
Aantal
uren

uitgevoerd

2018
Aantal 

Controles 
geraamd

2018
Aantal

controles
uitgevoerd

Kappen (met herplant)
Beplantingsplan

Zie toelichting hieronder.

Inrichtingseisen DHW 30         20 12 8
Kermissen in eigen 
beheer 

60  40  2 3

Evenementen       934 *3 234 77
Uitweg 15         15         3          3

Toelichting
1. De controles kappen (met herplant) en beplantingsplan worden uitgevoerd door de afdeling 
Openbare Ruimte.
Voor 2018 is 1200 uur geraamd -  oftewel 400 controles - voor het toezicht op kappen met herplant en 
beplantingsplannen. Per toezichthouder was 600 uur geraamd voor het uitvoeren van deze controles. 
Daadwerkelijk is 873 uur ingezet, omdat het toezicht niet door twee, maar door één medewerker met 
tijdelijke ondersteuning van een collega,  heeft plaatsgevonden. Een controle kap- en beplantingsplan 
bedraagt gemiddeld 3 uur.
Er zijn 292 adressen gecontroleerd. Dit is verdeeld over 27 erfbeplantingsplannen en 265 
kapvergunningen. Bij niet tijdig controleren van kapvergunningen kan 3 jaar na herplant de 
instandhoudingsverplichting vervallen, als er tussentijds geen controle heeft plaatsgevonden. 
Vanwege extra werkzaamheden voor  het adviseren van kapaanvragen zijn er minder uren besteed 
aan handhaving c.q. controle.
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De juridische handhaving ligt bij het Team Juristen.
2. Het aantal uitgevoerde controles evenementen is niet gehaald. Per november 2017 is een 
medewerker van het team APV/overig ziek geworden en is onlangs vertrokken. Tevens heeft per 1 mei 
2018 een medewerker van het team Bouwen een andere functie binnen Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen aanvaard. Beide functies zijn (nog) niet ingevuld.
De juridische handhaving ligt bij het Team Juristen.
3. De controles voor evenementen zijn hoofdzakelijk door team Bouwen uitgevoerd. Team Bouwen 
houdt geen uren bij, maar registreert op basis van aantallen.

Inrichtingseisen DHW

Doel:
Het verrichten van controles Inrichtingseisen DHW

Indicator:
1. Het aantal controles Inrichtingseisen DHW
2. Het aantal en soort overtredingen Inrichtingseisen DHW       

Resultaat: 
1. Er zijn 8 controles op Inrichtingseisen DHW uitgevoerd.
2. Deze controle is ondersteunend aan de Drank- & Horecavergunningen die het team APV/Bijzondere 
Wetten afgeeft.. Alle ingekomen aanvragen zijn gecontroleerd op de inrichtingseisen en voldeden aan 
de gestelde eisen. 

Kermissen in eigen beheer 
Er is 60 uur geraamd voor het toezicht op; de kermissen in eigen beheer. Daadwerkelijk zijn hiervoor 
54 uur besteed. De kermissen in eigen beheer komen alleen voor in de gemeente Dinkelland.

Kampeerfeesten
Het college van de gemeente Tubbergen heeft in samenspraak met jongeren spelregels opgesteld 
voor veilig en gezond kamperen. 83 groepen hebben zich aangemeld om te kamperen. Hiervan zijn 4 
groepen vroegtijdig naar huis gestuurd in verband met excessief alcoholgebruik en geluidsoverlast. De 
burgemeester heeft één van de weggestuurde groepen uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek 
ging met name over het feit dat er teveel alcohol aanwezig was tijdens het kampeerfeest.
De daadwerkelijk ingezette uren voor toezicht kampeerfeesten komen overeen met de geplande 115 
uur.

Evenementen 

Doel:
Het verrichten van controles op verleende evenementenvergunningen.

Indicator:
1. Het aantal evenementencontroles 

Resultaat: 
Er wordt gebruik gemaakt van de regionale evenementenkalender om de categorieën te raadplegen 
en controles te verdelen. Voor nadere uitwerking wordt gebruik gemaakt van SquitXO en Squit2go. In 
2018 wordt deze aanpassing in het systeem verwacht. 
Er zijn bij 85% van de evenementencontroles afwijkingen gezien. Daarvan zijn 40% overtredingen die 
direct gevolgen hebben voor de veiligheid. Voorbeelden van afwijkingen zijn: niet voldoende 
nooduitgangen, grote afwijkingen van de vergunde tekeningen, veel objecten aan terrein toegevoegd. 
Deze overtredingen worden vaak vóór de evenementen daadwerkelijk starten, opgelost. Het 
naleefgedrag bij evenementen is laag en heeft continue aandacht nodig.
In 2017 is een project gestart om de veiligheid op evenementen te vergroten. Medio december wordt 
project evenementenveiligheid opgeleverd. In het Uitvoeringsprogramma 2019 wordt nader ingegaan 
op de resultaten en doelstellingen van het project.
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Geluidscontroles bij evenementen 
Bij vier evenementen is door de organisaties zelf een modulair meetsysteem (systeem voor het meten 
van geluid) geplaatst. Dit modulaire meetsysteem was in de vergunningsvoorschriften 
voorgeschreven. Zowel de organisator van het evenement als ook de toezichthouder kunnen 
vervolgens via een site de actuele meetgegevens inzien en ook de volgende dag alle meetgegevens 
raadplegen. De organisaties hebben de geluidsvoorschriften zodanig nageleefd dat er niet 
handhavend opgetreden hoefde te worden. 

Vrije veld toezicht APV/overig

Doel: 
Het registreren van alle geconstateerde vrije veld delicten om zo inzicht te verkrijgen in het aantal en 
soort overtredingen.

Indicator:
1. Vrije veld registratie middels Byspy (een overtredingen registratie programma) voor de vrije veld 
delicten per taakvelden van Veiligheid & Handhaving. 
2. Alle vrije veld delicten zijn afgehandeld.
3. In hoeveel gevallen geleid tot een aanschrijving of proces verbaal?

Resultaat: 
Alle vrije veld delicten worden geregistreerd per taakveld in Byspy. Bij de onderstaande overtredingen 
zijn 15 boetes gegeven en is 66 keer een waarschuwing gegeven. 
Er is 19x illegaal afval aangetroffen, waarbij geen overtreder is achterhaald. Het afval is door de 
Buitendienst verwijderd. Verder is 4x een zendmast aangetroffen die in samenwerking met het 
Agentschap Telecom is verwijderd. Ook zijn 2x goederen aangetroffen die zijn teruggeven aan de 
rechtmatige eigenaren.

Het vrije veldtoezicht betreft het opsporen van overtredingen op het gebied van APV/bijzondere 
wetten. De volgende overtredingen zijn geconstateerd:
 baldadigheid (9)
 vergunning terrassen (14)
 aantreffen goederen (2)
 gevaarlijke situatie (3)
 asbest (4) 
 illegaal storten afval (19)
 wildplassen (14)
 afvalstoffen verbranden bij particulier (1)
 afvalstoffen verbranden bij bedrijven (3)
 groen verbranden zonder ontheffing (9)
 illegale zendmast (4)

Reclame

Doel:
Het controleren van reclameobjecten waarbij sprake is van ernstige mate van strijd met redelijke eisen 
van welstand – ofwel een exces. 

Indicator: 
1. Het aantal overtredingen/excessen.

Resultaat:
Er zijn 6 meldingen van overtredingen binnengekomen waarbij de eigenaar telefonisch is gevraagd het 
reclameobject direct te verwijderen. In alle gevallen werd dit uitgevoerd. 

Parkeren  
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Doel:
Het verrichten van parkeercontroles. 

Indicator: 
1. Het aantal overtredingen.

Resultaat: 
Er zijn 65 parkeerboetes geschreven.

In onderstaande tabel zijn op basis van het UP 2018 voor de afdeling Veiligheid & Handhaving 
onderstaande uren geraamd aan vrije veldtoezicht APV/overig. Tevens zijn in de tabel de werkelijk 
gemaakte uren opgenomen.

uren vrije veldtoezicht APV/overig
Prioriteits-klasse Uren geraamd Uren werkelijk gemaakt
Reclame 216 26
Illegaal gebruik gemeente-eigendom 0 0
Toezicht binnen bebouwde kom 140 113
Toezicht buitengebied 337 202
Blauwe zone + overig parkeren 150 38
TOTAAL 834 379

Toelichting:
Het verschil tussen de geraamde uren en de werkelijk gemaakte  uren voor vrije veldtoezicht is het 
gevolg van het vertrek van 1 collega en de afwezigheid door ziekte van een andere collega.

Overige activiteiten 

Doel:
Meer flexibel en efficiënter werken door inzet uren overeenkomstig het nieuwe werken.

Indicator:
1. Deelnemen aan de maandelijkse briefing van de politie voor zowel grijze als groene Boa’s.
2. Organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst voor de Boa’s, werkzaam in Noordoost Twente.

Resultaat: 
De Boa’s van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen bezoeken regelmatig de  briefing van de politie. 
Deze briefing vindt niet meer maandelijks plaats, maar wordt gemiddeld vijf keer per jaar 
georganiseerd.
Er heeft in 2018 geen bijeenkomst plaatsgevonden voor alle Boa’s werkzaam in Noordoost Twente. 
Wel vindt er een briefing plaats met de politie, die bezocht wordt door de groene Boa`s . Aan deze 
briefing neemt 1 Boa van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen deel. 

Daarnaast is in Dinkelland en Tubbergen elke maand een overleg tussen woningbouwvereniging, 
politie en gemeente om te kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen. Samenwerken geeft ons meer 
mogelijkheden. Door elkaar te informeren over wat we zien en horen, kunnen we elkaar beter 
ondersteunen. We pakken regelmatig gezamenlijk zaken op. Bijvoorbeeld het toezicht houden bij 
uitgaanscentra en kampeerfeesten door jongeren. Maar ook bij burenruzies kunnen we elkaar 
ondersteunen.

2.8 Kinderopvang en peuterspeelzalen 
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Het toezicht met betrekking tot kinderopvang is uitgevoerd door inspecteurs van de Gemeentelijke 
Geneeskundige Dienst (GGD). Uit de door de GGD aangeleverde gegevens blijkt dat de volgende 
controles zijn uitgevoerd.

Tabel Werkzaamheden taakveld kinderopvang
Prioriteitsklasse Omschrijving Aantal 

gepland
Aantal 
uitgevoer
d

I Kinderdagverblijven (incl. 
peuterspeelzalen)

29 29

I Buitenschoolse opvang 26 26
I Gastouderbureau 1 1
I Gastouder 27 27

TOTAAL 83 83

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2018 (tot 1 oktober)  alle geplande onderzoeken zijn uitgevoerd. Bij 
7 onderzoeken zijn tekortkomingen geconstateerd en in een aantal gevallen heeft nader onderzoek 
plaatsgevonden. Alle tekortkomingen zijn opgelost. 
De GGD bepaalt zelf – door middel van het geven van een prioritering – welke kindercentra 
gecontroleerd worden. 

In totaal zijn 83 controles uitgevoerd, dit betreft:
76 controles waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd;
7 controles waarbij wel overtredingen zijn geconstateerd;
Bij 18 van de 83 controles ging het om nieuwe locaties.

Het is aan de gemeente (eventueel na overleg met de GGD) om te bepalen of en zo ja welke sancties 
worden opgelegd aan het kindercentrum als één of meerdere overtredingen zijn geconstateerd. Er is 
voor gekozen om als een rapport daar aanleiding toe geeft, in de meeste gevallen telefonisch contact 
met de houder van het kindercentrum op te nemen. Dit gebeurt door de consulenten van het Team 
Zorg van de Afdeling KCC. Tijdens een gesprek worden de geconstateerde overtredingen 
doorgenomen en wordt gevraagd welke maatregelen worden genomen om de overtredingen te 
verhelpen. De informatie wordt in het dossier opgenomen. De medewerker zorg maakt vervolgens een 
afweging betreffende het wel of niet starten van een handhavingstraject door middel van het sturen 
van een aanwijzing. In 2018 (tot 1 oktober) zijn er 7 handhavingstrajecten gestart. Bij 7 trajecten is een 
aanwijzing verzonden en zijn de tekortkomingen binnen de gestelde termijn van twee maanden 
opgelost. Er is geen aanleiding geweest om zaken door te zetten naar de medewerkers van het Team 
Juristen.

2.9 Drank- en Horecawet (DHW)

Doel: 
Het verrichten van controles op de naleving van de Drank- en Horecawet en de Horecaverordening.

Indicator:
1. Het aantal controles bij para-commerciële instellingen.
2. Het aantal hercontroles bij para-commerciële instellingen.
3. Het aantal en aard van de overtredingen bij para-commerciële instellingen.
4. Het aantal overtredingen Drank- en Horecawet bij evenementen.
5. De handhavingsacties die zijn ingezet.

Resultaat:
de indicatoren worden beantwoord in onderstaande alinea’s.

De toezichthouders van het taakveld APV/overig hebben ook in 2018 gecontroleerd op de naleving 
van de Horecaverordening en op de DHW. In  dit hoofdstuk worden de gegevens vermeld van de 

Jaarverslag 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019 VTH
25



controles tot 1 september 2018. Voor heel 2018 zijn 439 uren geraamd. Als gevolg van langdurige 
ziekte van toezichthouders zijn daadwerkelijk tot 1 september 2018 99 uur ingezet

uren t/m 1 sept 2018
Omschrijving Aantal uren 

geraamd 2018
Aantal uren uitgevoerd 

2018
DHW (voorheen VWA) 439 99

 
De volgende controles zijn verricht en per categorie is aangegeven welke overtredingen zijn 
geconstateerd:
 11 evenementen

De geconstateerde overtredingen betreffen veelal: de verkoop aan personen < 18 jaar,
 3 para-commerciële instellingen

De geconstateerde overtredingen betreffen: het niet aanwezig zijn van een leidinggevende, het 
ontbreken van een gewaarmerkt formulier met daarop aangegeven de tijden dat in de inrichting 
alcoholhoudende drank mag worden verstrekt en het ontbreken van een vergunning.

 1 supermarkt
1 overtreding waargenomen: Verkoop aan minderjarige en niet vragen om legitimatie.

 3 slijterijen
Geen overtredingen waargenomen. 

De volgende handhavingsacties zijn uitgezet:
Er zijn 4 boetes aan personen < 18 jaar uitgeschreven en er is 2 keer een waarschuwing gegeven  
voor het aanwezig hebben van sterke drank(15%) tijdens een evenement (2 flessen aanwezig voor 
op- en afbouw van tenten).

Regionale Samenwerking 
Er is een start gemaakt met een regionale poule toezichthouders Drank- en Horecawet. 
In 2018 is ten behoeve van een integrale controle van een horecabedrijf gebruik gemaakt van de inzet 
van toezichthouders uit een andere gemeente. 

2.10 Juridische handhaving 

Overzicht juridische handhaving

Doel:
1. De handhavingstrajecten worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.
2. Het monitoren van handhavingstrajecten gedurende drie opeenvolgende jaren voor het bepalen 
trends in de overtredingen per taakveld.

De indicatoren en resultaten worden in onderstaande tabel weergegeven.

Hieronder is een overzicht per taakveld met betrekking tot de juridische handhaving weergegeven. 

werkzaamheden taakveld juridische handhaving Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Juridisch 
aspect

Milie
u1)

Bouw 
& RO

Brand-
veilig-
heid

APV DHW Overig 
2)

1-10-
2017 tot 

1-10-
2018

1-1-2017 
tot 1-10-

2017

Totaal
2016

Totaal
2015

Aantal zaken 
in behan-
deling op 
1-10-2017

10 62 8 5 0 11 96 86 106

Aantal zaken 
in behan-
deling op 
01-10-2018

20 58 5 2 0 3 88

Afgeronde 16 37 4 4 1 12 74
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juridische 
zaken van 1-
10-2017 tot 1-
10-2018
Gemiddelde 
doorlooptijd in 
weken van 
alle afgeronde 
juridische 
zaken 

35 40 78 33 17 41 41 64 40 35

Voornemen 
last onder 
dwangsom

20 26 4 1 1 3 59 15 44 47

Last onder 
dwangsom

4 7 1 1 0 2 15 15 35 45

Verbeurde 
dwangsom

0 0 0 € 250 0 0 € 250 € 1.250 € 23.000 € 20.250

Ontvangen 
dwang-
sommen

0 0 0 € 157 0 0 € 157 € 3.716,01 € 500 € 10.250

Voornemen 
last onder 
bestuurs-
dwang

2 0 0 0 0 0 2 0 2 0

Last onder 
bestuurs-
dwang

2 0 0 0 0 0 2 2 3 0

Gedoog-
beschikking

0 1 1 0 0 0 2 0 1 3

Bezwaar-
procedures

3 6 0 1 0 0 10 14 9 17

Beroeps- c.q. 
hogerberoeps
procedures

2 3 0 0 0 2 7 3 7 5

Ingediende 
handhavings-
verzoeken

5 18 1 1 1 3 29 26 60 59

1) inclusief asbest en bodem
2) inclusief privaatrecht, wob-verzoeken, kappen, Awb, invordering, leefomgeving.

Een vergelijking met 2016 en 2017
In totaal zijn tot 1 oktober 2018 74 zaken door de juridisch medewerkers afgerond. Het aantal 
voornemens is ten opzichte van 2017 behoorlijk toegenomen. Dit is te verklaren doordat er veel 
voornemens verstuurd zijn vanwege het permanent bewonen van recreatiewoningen. Het aantal 
besluiten last onder dwangsom is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven. De voornemens inzake het 
permanent bewonen van recreatiewoningen zijn niet omgezet in besluiten. Dit vanwege een 
capaciteitsprobleem bij toezichthouders, maar ook bij de juridische medewerkers. Om voldoende 
bewijs van permanente bewoning te verkrijgen zijn vele controles vereist.

Ten aanzien van 2015 en 2016 is in 2017 en 2018 het aantal handhavingsverzoeken afgenomen. 
Echter het aantal handhavingsverzoeken zegt niet veel over de capaciteit die elk handhavingsverzoek 
kan kosten. Het afgelopen jaar zijn er diverse handhavingsverzoeken ingediend, die veel capaciteit 
hebben gevraagd. Hierbij moet aan worden gegeven dat er complexe juridische vraagstukken bij 
zaten. 
Het aantal bezwaarprocedures is iets minder ten opzichte van 2017, maar vergelijkbaar met 2016. Het 
aantal beroepsprocedures is meer ten opzichte van 2017, maar gelijk aan het aantal van 
beroepsprocedures van 2016. 
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De juridisch medewerkers proberen zaken op te lossen door in gesprek te gaan met de overtreder 
en/of andere betrokkenen om te voorkomen dat verzoeken om handhaving, zienswijzen, besluiten, 
bezwaren of beroep worden ingediend. In de periode 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018 is door de 
juridisch medewerkers voor het eerst per dossier bijgehouden of er sprake is geweest van toepassing 
van “de andere aanpak” of premediation en wat het resultaat hiervan is geweest. Geconcludeerd kan 
worden dat 3x premediation succesvol is toegepast. Hierbij is uiteindelijk 2x het verzoek om 
handhaving ingetrokken. Premediation is dus 1x niet succesvol geweest, hierbij zijn de gesprekken 
beëindigd. 

Evenals in het voorgaande jaar werden ook het afgelopen jaar evident meer uren geboekt op de post 
werkoverleg. Dit komt onder meer door de pilot feedback geven. Verder neemt één van de juridisch 
medewerkers deel aan het Ondernemersserviceteam (OST). Dit betekent in ieder geval een wekelijks 
overleg. Ook  namen de juridische medewerkers deel aan projecten, zoals het opstellen van 
evenementenveiligheid, slapende vergunningen, project permanente bewoning van recreatiewoningen 
en Omgevingswet. 

2.11 Taakveld Veiligheid 
Drie medewerkers houden zich bezig met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Naast 
reguliere werkzaamheden, zoals het deelnemen aan overleggen met de burgemeesters en/of 
wethouders zorg, het bijwonen van het AOV-IVZ-platform, de overleggen met politie en brandweer en 
de gezagsdriehoek Noordoost Twente, hebben zij de volgende acties opgepakt.
Deze acties worden hierna per thema en op hoofdlijnen beschreven. Deze thema’s zijn:

 Veilige leef- en woonomgeving
 Bedrijvigheid en veiligheid
 Jeugd, drugs en alcohol
 Fysieke veiligheid (rampenbestrijding)
 Integriteit en veiligheid

Doel: 
Het borgen van de integrale veiligheid in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in samenwerking 
met de Veiligheidsregio Twente.

Indicator:
1. Het benoemen van de acties per thema op hoofdlijnen over 2018.

Resultaat:
Het opstellen van een actieplan 2019, gebaseerd op onder andere de resultaten van 2018

Veilige leef- en woonomgeving

Sociale overlast
In 2018 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen politie, woningstichting Mijande, Stichting 
Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) en gemeente om gezamenlijk te bekijken of en in welke vorm 
buurtbemiddeling passend is voor een gemeente als Dinkelland. SWTD is met een plan richting de 
gemeente gekomen.

In 2019 wordt het plan Buurtbemiddeling verder uitgewerkt en wordt er samen met Maatschappelijke 
Voorzieningen en Zorg en de externe partners verdere uitvoer gegeven aan het project 
Buurtbemiddeling.

Kampeerfeesten
De aanpak van de kampeerfeesten in de gemeente Tubbergen heeft in 2018 een vervolg gekregen.
We willen dat ouders meer betrokken worden en meer verantwoordelijkheid dragen voor het 
alcoholgebruik van hun kinderen. Voor de aftrap van de kampeerfeesten is er een bijeenkomst 
geweest in Scholengemeenschap Canisius. De opkomst van ouders en kinderen was goed. Helaas 
waren met name kinderen in de leeftijd van 12 en 13 jaar aanwezig. Tijdens deze avond zijn samen 
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met ouders en kinderen spelregels opgesteld voor het houden van een veilig en gezond 
kampeerfeest. Deze spelregels zijn schriftelijk vastgelegd en per kampeergroep moest een getekend 
exemplaar worden ingeleverd. 
In totaal hebben 83 groepen een getekend exemplaar van de spelregels ingeleverd, waarvan 4 
groepen naar huis zijn gestuurd vanwege excessief drankgebruik en geluidoverlast. Met één van deze 
groepen heeft de burgemeester een gesprek gevoerd. 
Ook heeft er een ambtelijk een evaluatie plaatsgevonden. Een belangrijke conclusie is dat als we als 
gemeente  in 2019 weer kampeerfeesten willen faciliteren, dan moeten we nog meer dan tot nu toe 
aan de voorkant nog duidelijke werkafspraken maken om te voorkomen dat er excessen ontstaan.

Woninginbraken
Het gehele jaar worden brieven verstuurd naar buurten waar inbraken hebben plaatsgevonden met 
daarin het aanbod voor een gratis inbraakpreventiecheck. Via onze social media kanalen wordt tevens 
het gehele jaar door ingezet op woninginbraken. In het najaar vinden er in zowel Tubbergen als 
Dinkelland weer acties plaats in samenwerking met politie om bewustwording bij burgers op het 
gebied van woninginbraken te vergroten. 

2018 is het laatste jaar waarin gratis preventieadvies werd aangeboden aan onze inwoners. De 
afspraak vanuit de veiligheidsregio met het bedrijf Noaberbouw uit Borne eindigt op 31 december 
2018. Via social media is in samenwerking met communicatie  het gehele jaar door aandacht besteed 
aan woninginbraken. De inzet van de preventiestand heeft niet plaatsgevonden in verband met 
capaciteitsproblemen bij Noaberbouw.

Bedrijvigheid en veiligheid

Evenementen 
Een medewerker neemt deel aan het project Evenementenveiligheid. Binnen dit project wordt ingezet 
op het verminderen van risico’s tijdens evenementen, het continue verbeteren van de veiligheid bij 
evenementen en het creëren van bewustwording bij alle betrokkenen binnen het evenementenproces. 
De resultaten worden verantwoord bij het Team APV/overig. 

Jeugd, drugs en alcohol
De werkgroep  Alcohol en Drugs Noordoost Twente heeft een advies opgeleverd waarin de resultaten 
van het verdiepingsonderzoek zijn verwoord. Dit verdiepingsonderzoek heeft plaats gevonden door 
een zogenoemd fenomeenonderzoek: Dat betekent dat er een expertmeeting (deel 1) heeft 
plaatsgevonden en dat er interviews (deel 2) zijn gehouden met jongeren (afkomstig uit de NOT 
gemeenten) bij horecagelegenheden in Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal.  Wanneer de 
uitkomsten van deel 1 en deel 2 naast elkaar worden gezet geeft dit het volgende beeld:

Fors alcoholgebruik wordt bevestigd. Opvallend is dat het overgrote deel van de ondervraagde 
jongeren hun eigen alcoholgebruik niet als problematisch ervaart met het oog op gezondheidsrisico’s. 
Echter meer dan de helft heeft ervaring met een acute noodsituatie als gevolg van middelengebruik. 
Daarbij betreft het in 40% van de gevallen de ondervraagde zelf en in 15% van de gevallen iemand in 
zijn of haar directe omgeving.

Daarnaast blijkt uit de interviews dat de jongeren elkaar onderling niet aanspreken op 
middelengebruik. Dit is in lijn met de constatering dat – voornamelijk alcoholgebruik – ingebed is in de 
(jongeren)cultuur. De signalen over alcoholgebruik uit de expertmeeting worden in zekere zin dus 
bevestigd. 
De lage risico-inschatting door jongeren zelf in combinatie met hun jonge leeftijd benadrukt de rol die 
is weggelegd voor onder andere ouders, hun omgeving en professionals. Zoals bleek tijdens de 
expertmeeting wordt dit door betrokkenen onderschreven, maar is er ook vraag naar ondersteuning en 
facilitering. Zaken als preventie, signalering en voorlichting kunnen beter. 

Op basis van de interviews is drugsgebruik aanzienlijk minder omvangrijk dan alcoholgebruik. Het lijkt 
er op dat drugsgebruik als minder geaccepteerd of minder vanzelfsprekend wordt ervaren onder 
jongeren in vergelijking met alcoholgebruik. Tijdens de expertmeeting bleek dat drugsgebruik minder 
zichtbaar is. Tegelijkertijd zijn het juist beperkte zichtbaarheid en onbekendheid die bijdragen aan de 
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zorgen over drugsgebruik. Ook drugsgebruik dient naar de mening van de betrokken deelnemers aan 
de expertmeeting serieus genomen te worden.

Conclusie
Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren vraagt om structurele aandacht en een integrale 
benadering door de individuele gemeenten in Noordoost Twente (NOT). 
Daarom is afgesproken dat blijvend de verbinding tussen openbare orde en veiligheid en publieke 
gezondheid op het onderwerp alcohol en drugs in stand wordt gehouden. Ook is afgesproken dat het 
publieke domein de aanbevelingen van de werkgroep Alcohol en Drugs NOT verder zal onderzoeken 
en medio 2019 een advies zal uitbrengen. 

Horecaconvenant
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen en de politie hebben  tezamen met de discotheekhouders in 
beide gemeenten afspraken gemaakt over veilig uitgaan: “het Convenant Veilig Uitgaan”. Deze 
afspraken zijn onder  meer gericht op het ‘toelatingsbeleid’, ‘beveiliging en toezicht’, ‘onderhoud en 
toezicht omgeving horecabedrijf’, ‘voorkomen van alcoholmisbruik/bevorderen verantwoord 
alcoholgebruik’, parkeer- en vervoersproblematiek samenhangende met Dancing Bruins’, 
‘sluitingstijden en maatregelen’’. Deze samenwerking van partijen wordt gezien als een effectieve en 
noodzakelijke aanvulling alsmede voorwaarde inzake de handhavingsmogelijkheden van de politie.

In het najaar is gestart met de evaluatie van het convenant met uitgaanscentrum Bays in Reutum. 
De resultaten worden verwerkt in een nieuw op te stellen convenant.
Ook met de eigenaar van Dancing Bruins in Saasveld zijn onlangs gesprekken gevoerd om de 
veiligheid in de dancing, alsmede in de directe omgeving binnen aanvaardbare grenzen te houden. De 
resultaten worden eveneens verwerkt en daarna wordt in 2019 een nieuw horecaconvenant opgesteld.

Fysieke veiligheid (rampenbestrijding)
In april 2018 heeft iin de gemeente Dinkelland een bestuurlijke rampenoefening plaatsgevonden. De 
onverwachte rampenoefening voor het college van Tubbergen vond plaats op maandag 21 november 
dit jaar. Deze crisisoefening is ook gebruikt als jaarlijkse systeemtest voor de Veiligheidsregio Twente. 
Op deze manier kan de Inspectie van Justitie & Veiligheid (J&V) jaarlijks vaststellen of de 
hoofdstructuur goed functioneert. Het rapport vanuit het ministerie volgt in 2019. 

Tevens zijn beide colleges door een extern bureau getraind op crisiscommunicatie. 

Bevolkingszorg
De regionale functionarissen van Noaberkracht worden door Veiligheidsregio Twente een aantal maal 
getraind en beoefend. De lokale medewerkers worden door de ambtenaar openbare orde en veiligheid 
bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen en worden per deelproces uitgenodigd voor een 
table-top oefening.

In 2018 zijn alle regionale functionarissen van Noaberkracht ingezet tijdens de mono kolomoefeningen 
vanuit de Veiligheidsregio en diverse georganiseerde trainingen. Tevens zijn alle lokale medewerkers 
door de ambtenaar openbare orde en veiligheid bijgepraat over hun rol en taken binnen de 
crisisbeheersing. De table-top oefening is gekoppeld aan deze momenten. Daarnaast zijn enkele 
lokale medewerkers ingezet tijdens de systeemtest in Tubbergen. 

Naar aanleiding van de wijzigingen binnen de kolom Crisiscommunicatie zijn de wegwijzers in de 
beide gemeentehuizen ook weer aangepast en voorzien van een update.

Project Knollerveldweg
Begin september kwam het bericht binnen dat er diverse munitie en restanten uit WOII boven het 
maaiveld lagen in het bosperceel tussen de Knollerveldweg en de Oude Postweg te Deurningen. 
Nader onderzoek wees uit dat er oude springputten welke zowel door de geallieerde als de Duitse 
bezetter zijn gebruikt voor het opruimen van hun munitie. Door de droogte van de afgelopen zomer 
zijn er veel munitie en restanten aangetroffen, In verband met de impact op de openbare orde en 
veilgheid is besloten om voor het gebied een noodverordening van kracht te laten zijn. Tevens is er 
opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bedrijf welke belast is met het opschonen en vrijgeven van 
het perceel.
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Integriteit en veiligheid

Project Ondermijning
In 2018 zijn er informatiesessies en afstemmingsbijeenkomsten geweest voor een groot aantal 
medewerkers van Noaberkracht. Naar aanleiding van deze sessies is er een ondermijningsbeeld 
gerealiseerd voor Dinkelland en voor Tubbergen. Er is een meldpunt ‘Niet Pluis’ ingericht waar 
collega’s signalen (onderbuik gevoelens) van ondermijning kunnen melden. Dit meldpunt biedt de 
mogelijkheid om ook anoniem te melden. Tot slot is er gedurende het jaar aandacht geweest voor de 
bewustwording van ondermijning door het geven van bijeenkomsten en presentaties aan interne 
collega’s.
Het team veiligheid heeft in samenwerking met politie en het Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (RIEC) een lokale ondermijningstafel gerealiseerd.

Zorgfraude
In 2018 is er een regionale toolbox zorgfraude opgesteld. De toolbox bestaat uit vier onderdelen, die 
grotendeels op lokaal niveau uitgevoerd worden. 
Lokaal is er een zorgfraude-team gerealiseerd waar onder andere signalen van zorgfraude besproken 
worden en de nodige afspraken gemaakt worden.

Wet Bibob
De afkorting ‘Bibob’ staat voor: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur.
De colleges van Dinkelland en Tubbergen hebben de  Bibob beleidsregels in 2015 vastgesteld. Met 
het vaststellen van deze (vernieuwde) Bibob beleidsregels wordt voorkomen dat beide gemeenten, 
door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van 
overheidsopdrachten, onbedoeld criminele activiteiten faciliteren.
Het beleid schept voor  de gemeente een duidelijk toetsingskader. Het biedt de burgers 
rechtszekerheid en voorkomt willekeur. Daarnaast geeft het beleid een nadrukkelijk signaal voor de 
bescherming van de gemeentelijke integriteit, met een preventieve werking als gevolg.
De resultaten van onder andere het project Ondermijning zijn aanleiding om de beleidsregels voor 
Bibob aan te passen. 
In geval van aanvragen en meldingen in het kader van de Drank- en Horecawet wordt standaard een 
Bibob toets uitgevoerd. Voor 2018 waren dat 6 toetsen. 

Doorkijk 2019
Met ingang van 2019 worden de activiteiten van het Team Veiligheid niet meer benoemd in het 
Uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het vastleggen en het 
monitoren van de activiteiten voor openbare orde en veiligheid is geen wettelijke verplichting en wordt 
niet beoordeeld door het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie. Daarom is gekozen voor het 
jaarlijks vastleggen van deze activiteiten in een actieplan Veiligheid die het team in februari 2019 aan 
de colleges van Dinkelland en Tubbergen zal aanbieden.
De inhoud van dit plan zal onder andere gebaseerd zijn op de resultaten van de acties van 
voorgaande jaren, de keuzes van het bestuur van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en op de 
regionale speerpunten en prioriteiten uit het Basisteam Noordoost Twente. 
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Deel B – Uitvoeringsprogramma VTH 2019

HOOFDSTUK 1

1.1 Algemeen
Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma VTH (voor vergunningverlening, toezicht en handhaving), zoals 
bedoeld in artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit uitvoeringsprogramma geeft inzicht in 
de taken voor vergunningverlening en toezicht en handhaving die de medewerkers van Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen in 2019 voornemens zijn uit te 
voeren, welke capaciteit  en benodigde financiële middelen daarmee gemoeid zal zijn en wat de 
gewenste resultaten zijn. Indien nodig moeten de middelen gedurende het kalenderjaar worden 
aangevuld of moeten het uitvoeringsprogramma en de werkplannen aangepast worden. 
Naast de wettelijke verplichting is het Uitvoeringsprogramma VTH ook een instrument voor het college 
en de raad om te sturen. In dit uitvoeringsprogramma wordt niet alleen aandacht besteed aan de 
taken waarvoor de gemeente verplicht is een programma op te stellen voor de uitvoering van de 
Wabo-taken. Ook worden een aantal niet Wabo-gebonden taken belicht. Het gaat dan om taken die 
voortvloeien uit onder andere bijzondere wetten, de Drank- en horecawet (DHW), de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) en de Wet op de kinderopvang en peuterspeelzalen (Wko). 

VTH-beleid
Met het in werking treden van de Wet VTH in april 2016 is het aan de bevoegde gezagen om voor de 
basistaken een uniform VTH-beleid op te stellen. De basistaken hebben betrekking op 
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij specifieke categorieën milieu-inrichtingen, het zijn 
bijvoorbeeld de milieutaken van gemeenten met een bovenlokale dimensie die op regionaal niveau 
uitgevoerd moeten worden, taken met bijvoorbeeld risico op zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken of specifieke industriële emissies. Dit zijn taken die in de zogeheten ‘package 
deal’ tussen rijk, IPO en VNG zijn toegewezen aan de omgevingsdiensten. Deze taken staan 
omschreven in paragraaf 7.1 van het Besluit omgevingsrecht.

De colleges van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben uniform beleid vastgesteld voor de 
taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, inclusief de nadere uitwerking 
voor variant 4 taken die door de Omgevingsdienst Twente (ODT) worden uitgevoerd per 1 januari 
2019. Tevens hebben beide colleges bepaald dat het Twentse VTH-beleid de basis is waarmee het 
uniforme uitvoeringsprogramma voor variant 4 wordt opgesteld.
Tevens hebben beide colleges besloten aan de directeur van de Omgevingsdienst mandaat te 
verlenen voor de uitvoering van de VTH taken conform variant 4, behoudens de taken die expliciet zijn 
uitgezonderd.

Omgevingsdienst Twente (ODT)
De milieu taken van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen worden per 1 januari 2019 door de 
Omgevingsdienst Twente (ODT) uitgevoerd. Ook voor 2019 zal door de ODT een jaarplan uitvoering 
VTH-taken worden opgesteld. Het jaarplan gaat primair over de programmering van de basistaken 
plus (milieu) op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het vertrekpunt voor 
deze planning is een gedeeld ambitieniveau. Dit ambitieniveau is geformuleerd in een risicoanalyse. 
Hierin is voor elke activiteit de hoogte van het risico beoordeeld en gerangschikt. De activiteiten met 
het hoogste risico krijgen daarbij de meeste aandacht. Voor 2019 wijkt Noaberkracht voor toezicht bij 
bedrijven af van de controlefrequentie die in de risicoanalyse van de ODT  opgenomen is. De 
motivatie hiervoor is in deel B onder 2.2 Taakveld Milieu opgenomen. 

Plaats in de Planning & Control cyclus
Het Uitvoeringsprogramma en het Jaarverslag vormen het hart van de beleidscyclus voor 
vergunningverlening toezicht en handhaving en zijn de schakel tussen de strategische en operationele 
cyclus. Beide documenten worden door de colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld en 
ter informatie aan de gemeenteraden gestuurd. Tevens worden deze documenten naar de 
interbestuurlijk toezichthouder, de Provincie Overijssel, gestuurd. Het Uitvoeringsprogramma en het 
Jaarverslag maken onderdeel uit van de gemeentelijke beleidscyclus VTH. Binnen deze cyclus heeft 
dit de volgende functies:
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 De vertaling van het vergunningen- en handhavingsbeleid in een concrete aanpak. Het 
Uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de prioriteiten en de uitvoering van de werkzaamheden op 
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving;

 Het transparant maken van de financiële, personele en organisatorische consequenties;
 Waarborgen dat ambities en taken in balans zijn met de middelen;
 Het richting geven aan de uitvoering van de vergunningen- en handhavingstaken (operationele 

prioriteiten);
 Het transparant maken van de samenhang en context van de uitvoering van de gemeentelijke 

vergunningen- en handhavingstaken in relatie tot de landelijke en regionale afspraken.

1.2 Wettelijke ontwikkelingen

Verordening kwaliteitscriteria
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is iedere gemeente verplicht een
verordening vast te stellen. De verordening ziet op het vaststellen van kwaliteitseisen voor de
taakuitvoering van de basistaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH). Voor de niet-basistaken geldt een zorgplicht om kwaliteit te borgen (de inhoud en wijze van 
borging staat vrij).

Landelijke handhavingsstrategie (LHS)
Op 4 juni 2014 heeft het Bestuurlijk Omgevingsberaad de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) 
vastgesteld. De LHS heeft betrekking op wat er moet gebeuren naar aanleiding van een tijdens 
toezicht gedane bevinding en op de afstemming met het Openbaar Ministerie en de politie. Op dit 
moment worden afschriften van handhavingsbesluiten (en voorgenomen besluiten) in afschrift aan de 
politie gestuurd. De handhavingsbrief kent een paragraaf waarin wordt aangegeven dat een afschrift 
van de brief in het kader van het ketentoezicht wordt verzonden naar de handhavingspartner voor 
strafrechtelijke afdoening. In deze paragraaf wordt gemeld dat de zaak in aanmerking komt voor een 
strafrechtelijk vervolg.

Eenmaal per kwartaal vindt regulier overleg plaats met het OM en de politie in de Gezagsdriehoek van 
het Basisteam Noordoost Twente. Zo nodig wordt het overleg met het OM en de politie ad hoc 
geïnitieerd als een situatie daartoe aanleiding geeft. Bijvoorbeeld in het geval van ernstige 
overtredingen waarbij sprake is van bewust, structureel en of crimineel gedrag dat leidt tot 
aanzienlijke, dreigende en of onomkeerbare gevolgen.
De landelijke handhavingsstrategie (versie 1.7) is op 14 april 2015 door het college van Dinkelland en 
het college van Tubbergen vastgesteld. Tevens is door beide colleges besloten de genoemde 
praktische handelswijze ongewijzigd voort te zetten. 

Personele capaciteit voor Wabo
De aanvragen omgevingsvergunning worden uitgevoerd door team Wabo waarbij door zeven 
accountmanagers/vergunningverleners (6fte) het proces en de kwaliteit van de besluitvorming wordt 
verzorgd. Dit betreffende aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteiten: bouwen, aanleg, kap, 
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afwijking van het bestemmingsplan, milieu, gebruiksvergunning en dergelijke. Dit zijn de formele 
besluitvormingen van omgevingsvergunningen die legesplichtig zijn volgens het profijtbeginsel 
(exclusief milieu).
Daarnaast worden de meldingen ontvangen voor slopen, activiteitenbesluit, kap, brandveilig gebruik 
en dergelijke door de accountmanager afgedaan. De specifieke kennis van onderwerpen wordt door 
een specialist ingebracht.

De juristen dragen zorg voor de juridische ondersteuning in het besluitvormingsproces van de 
omgevingsvergunningen. Het gaat daarbij om beantwoording van algemene juridische vragen of 
vragen over de te volgen procedure, het behandelen van bedenkingen, zienswijzen, bezwaar, beroep 
en hoger beroep. Daarnaast voeren zij gevraagd (en ongevraagd) een juridische check op uitgaande 
documenten uit. Ook zijn de juristen betrokken bij het opstellen van standaardteksten en verschillende 
beleidsdocumenten. Hiermee dragen zij mede zorg voor de kwaliteit van de producten van team 
Wabo. Voor een vitale en goede dienstverlening is de bezetting van het afgelopen jaar opnieuw de 
minimale maat. In 2018 bedroeg de formatie 15,11 fte en voor 2019  zal de beschikbare formatie voor 
Wabo taken 13,27 fte bedragen. De afname heeft te maken met taken (lees: uren) welke zijn 
uitbesteed aan de ODT en toename door een invulling van nog een vacante functie bij de specialisten.

Deze formatie is als volgt opgebouwd:

Functie Resultaatbeschrijving Formatie
2018

Formatie
2019

Adviseur IV Juridisch medewerker Wabo 1,84 2,00
1,00

Medewerker beleidsvoering II Specialist 6,16 5,33
Medewerker beleidsvoering II Accountmanager 5,67 5,43
Medewerker adm. ondersteuning II Ondersteunend medewerker Wabo 0,44 0,50
Totaal 15,11 13,26

Personele capaciteit voor toezicht en handhaving, inclusief juridisch.
In onderstaand overzicht is de formatie voor de teams Milieu, Bouwen/RO. APV/overig en Juridisch 
vastgelegd.  
.  
Functie Resultaatbeschrijving Formatie
Toezichthouders milieu
Per 1 januari 2019 worden alle 
milieutaken door de ODT uitgevoerd 
en is er voorzien in een coördinerende 
functie tussen gemeente en ODT. 

Coördinatie 1,0

Toezichthouders team Toezicht 
Bouwen/RO

Generalist bouw 2,0
Generalist bouw (per 1 januari 2019) 1.6
Ondersteuning (bouw-) toezichthouder 1,0
Specialist brandveiligheid/
evenementenconsulent/RO/evenementen

0,89

Toezichthouders team Toezicht en 
handhaving OR (openbare ruimte)

Boa openbare ruimte/toezichthouder DHW 1,0
Boa openbare ruimte/APV/milieu/evenement 1,0
Boa openbare ruimte/toezichthouder 
DHW/evenementen

0,5

Boa openbare ruimte 2,0
Door de gemeenteraad van Dinkelland is één 
extra formatieplaats beschikbaar gesteld voor 
het uitvoeren van de actielijnen uit het thema 
‘maatschappelijke veiligheid’. Deze activiteiten 
zullen de loop van het jaar invulling krijgen *)

1,0

Juridisch medewerkers Allround juristen 3,45 
Medewerker adm. ondersteuning Allround administratieve ondersteuning 1,0
Totaal 16,44
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*) In het coalitieprogramma van Dinkelland is opgenomen dat Dinkelland toe wil naar een betere en 
doelgerichtere taakuitvoering van de Boa’s-Toezichthouders. De zichtbaarheid en betrokkenheid van 
de Boa’s vergroten is daarbij een belangrijk  doel. Ook de samenwerking met interne en externe 
partners zal worden geïntensiveerd zodat de integraliteit bij het aanpakken van uitdagingen optimaal 
wordt benut. 
Dit gaat Dinkelland doen door de aanwezigheid en de zichtbaarheid van de Boa’s in zowel de kernen 
als in het buitengebied te vergroten.
De inwoners zullen bij de prioritering van de handhavings-agenda betrokken worden. Zo kan er 
daadwerkelijk aansluiting worden gezocht bij de wensen van de kernraden en kan er toezicht worden 
verricht op de in de desbetreffende kern of het buitengebied ervaren overlast/klachten. 
De raad van Dinkelland heeft hiervoor in de begroting 2019 extra middelen beschikbaar gesteld.

Er zijn ook toezichthouders die niet behoren tot de afdeling Veiligheid & Handhaving (sinds 1 oktober 
2018 is geen sprake meer van afdeling Veiligheid & Handhaving, maar van organisatieonderdeel 
Publieke Dienstverlening), maar wel toezicht uitvoeren. Het gaat hierbij om:
 De sociale recherche: controle leerplichtwet.
 De Brandweer Twente: controle brandveiligheid (objecten en tenten).
 De GGD: controle op de naleving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
 De partners in de RUD Twente: milieucontroles.
 De politie, team Noordoost Twente: ondersteuning bij (milieu-)controles en bij het vrije veld 

toezicht.
 Medewerkers van het organisatieonderdeel Openbare Ruimte voor kappen (herplant) en 

beplantingsplannen.
 Medewerker Wabo voor de uitwisseling van asbesttaken, inventarisaties en toezicht.

Financiële borging
In de meerjarenbegroting van de gemeente Dinkelland en van de gemeente Tubbergen zijn structureel 
middelen gereserveerd voor de uitvoering van de taken uit het Uitvoeringsprogramma VTH 2019.
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HOOFDSTUK 2. Milieu

2.1 Wabo 
Op 1 januari 2019 start de Omgevingsdienst Twente (ODT). Deze dienst zal een groot deel van de 
uitvoering van milieutaken van de Twentse partners en de provincie Overijssel voor haar rekening 
nemen. Het gaat hier om de taken die vallen onder de zogenoemde variant 4.
Voor de taken waarvan Noaberkracht Dinkelland Tubbergen de uitvoering bij de ODT heeft belegd zal 
voor het programma 2019 zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij het concept uniform 
Uitvoeringsprogramma VTH Twente zoals dat regionaal tot stand is gekomen. 

Voor de producten wordt aangesloten bij de lijst van producten zoals opgenomen in de Producten en 
Dienstencatalogus (PDC) van de ODT. Voor 2019 zal de afrekening van de producten die door de 
ODT worden geleverd plaatsvinden op basis van werkelijk bestede uren. Hierdoor kan op voorhand 
geen duidelijkheid worden gegeven over de benodigde inzet van uren van de door de ODT 
uitgevoerde werkzaamheden. In beginsel worden er niet meer uren geleverd dan als formatie bij de 
ODT is ingebracht. Per productgroep is daarom de formatie inzichtelijk gemaakt die is ingebracht bij 
de ODT. In de PDC zijn tevens per product concept kengetallen bepaald. Een urenberekening op 
basis van deze kengetallen is tevens aan het overzicht toegevoegd zodat zowel in de monitoring als in 
de verslaglegging over 2019 een vergelijk kan worden gemaakt tussen beschikbare formatie, werkelijk 
bestede uren en de kengetallen. 

Ten aanzien van de specialistische adviezen is van belang dat alle adviezen die in het kader van een 
Wabo procedure (onderdeel milieu) nodig zijn, vallen binnen dat betreffende product. Bijvoorbeeld het 
beoordelen van een rapportage van een akoestisch onderzoek bij een vergunningaanvraag onderdeel 
milieu valt binnen het product van de vergunning. Het beoordelen van bv een bodemonderzoek in het 
kader van een bouwprocedure wordt wel opgenomen in het overzicht. 

Vergunningen
In 2018 was er sprake van een toename van het aantal uitgebreide procedures voor agrarische 
bedrijven. Daar tegenover stond een afname van het aantal uitgebreide procedures voor overige 
bedrijven. Het aantal reguliere procedures was nagenoeg in overeenstemming met het verwachtte 
aantal aanvragen. De werkelijke aantallen geven geen aanleiding om het verwachtte aantal aanvragen 
voor 2019 bij te stellen. 

Het aantal meldingen Activiteitenbesluit was met 146 stuks fors hoger dan het verwachtte aantal van 
110 stuks. Het hogere aantal wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger aantal meldingen voor 
overige bedrijven. Deze verhoging is op voorhand niet verklaarbaar en geeft vooralsnog geen 
aanleiding om het verwachtte aantal meldingen te verhogen.

Het aantal vormvrije m.e.r. beoordelingen was in 2018 fors hoger dan het verwachtte aantal. Reden 
hiervoor is dat in meer gevallen dan voorzien een vormvrije m.e.r. beoordeling vereist was. (bv ook in 
combinatie met een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets OBM). Als gevolg van de nieuwe 
inzichten en het aantal over 2018 wordt het verwachtte aantal voor 2019 bijgesteld naar 35.

Ten aanzien van actualisaties, intrekkingen en maatwerkvoorschriften zijn geen aantallen opgenomen 
in de planning. De afgelopen jaren zijn dergelijke procedures nagenoeg niet voorgekomen. 
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Vergunningen - product Gepland 
Aantal 2019

Kengetal 
(uren)

Totaal 
(uren)

Beschik-
baar (uren)

Werkelijk 
aantal 2018

Vooroverleg 0 9 0

1995

2
Melding Activiteitenbesluit 110 11 1210 146
Omgevingsvergunning Regulier 15 40 600 17
Omgevingsvergunning 
Uitgebreid

14 85 1190 20

Toets Actualisatie Vergunningen 0 20 0 0
(Gedeeltelijk) Intrekken 
Omgevingsvergunning

0 18 0 0

MER-Beoordeling / Procedure  1 pm  0
(Vormvrije) MER-Beoordeling 35 22 770 38
Maatwerkvoorschriften 0 20 0 0
Advies bij juridische procedures  5 pm 135 4
Totaal benodigde capaciteit 3770 2180
De berekende uren ‘Totaal (uren)’ is gebaseerd op de concept kengetallen uit de Producten- en 
Dienstencatalogus (PDC) van de Omgevingsdienst Twente. De afrekening vindt plaats op basis van 
de werkelijk bestede uren. 

Specialistische adviezen
De afgelopen jaren is een continue stijging waar te nemen van het aantal bodemrapporten dat moet 
worden beoordeeld in verband met bouwactiviteiten. Of deze stijgende trend zich ook het komende 
jaar zal voortzetten is niet duidelijk, wel geeft de continue stijging aanleiding om het geplande aantal 
naar boven bij te stellen. 

Het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit is hoger dan gepland. Dit aantal kan per jaar fluctueren. 
Dit ligt aan de ontwikkelingen in een bepaald gebied. Als er meer ontwikkelingen zijn, vindt er ook 
meer grondverzet plaats. Het werkelijke aantal geeft geen aanleiding het geplande aantal te wijzigen.

In 2018 was een aanmerkelijke stijging te zien van sloopactiviteiten met asbest. Het aantal geplande 
beoordelingen van asbestrapportages is met circa 50% overschreden. De verwachting bestaat dat de 
grootste stijging nu geweest is maar dat de komende jaren nog wel sprake zal zijn van een hoger 
aantal dan waarvan in 2018 is uitgegaan. Deze toename geeft aanleiding om het verwachtte aantal 
beoordelingen van asbestrapportages naar boven bij te stellen. 

Adviezen inzake externe veiligheid, milieuzonering, geluid en luchtkwaliteit zijn veelal adviezen die 
nodig zijn bij planologische procedures. Voor deze adviezen zijn over de afgelopen jaren geen 
betrouwbare cijfers over aantallen bekend. Dit heeft enerzijds te maken met de wijze waarop de 
adviezen werden uitgevraagd en geregistreerd en heeft anderzijds te maken met de grote mate van 
diversiteit van de adviezen. Deze variëren van korte vragen tot verzoeken voor complete 
(cumulatieve) omgevingsonderzoeken. Daarom is de afgelopen jaren niet gewerkt met aantallen 
adviezen maar met een beschikbare ruimte in uren. 
Het afgelopen jaar is gestart met het uitvragen en registreren van de adviezen in Squit XO. Dit zal de 
komende jaren meer inzicht geven in aantallen. Daarnaast zal onderscheid moeten worden gemaakt 
tussen adviezen en korte vragen.
Met de komst van de ODT zal nu de omslag van uren naar aantallen producten moeten worden 
gemaakt. Vanuit praktische overweging is nu het aantal verwachtte producten bepaald aan de hand 
van het aantal beschikbare uren en het concept kengetal. 

Om een schifting te krijgen tussen adviesverzoeken en korte vragen zullen in 2019 dergelijke 
verzoeken via de milieuspecialisten van het team Wabo lopen. Zij bepalen welke zaken zij per 
omgaande intern kunnen beantwoorden en welke zaken nader onderzoek vergen en moeten worden 
doorgezet naar de specialisten van de ODT. Verwacht wordt dat op basis van deze werkwijze 
onnodige vertragingen worden voorkomen en daarmee het aantal externe adviesaanvragen kan 
worden beperkt.
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Specialisme - product Geplan
d Aantal 
2019

Kenta
l
(uren)

Totaal
(uren)

Beschikbaar
(uren)

Werkelijk 
aantal 2018

Bodem Melding 40 5 200  63
Bodem Advies 70 8 560 175 86
Bodem Vergunning / Beschikking  20 0  0
Bodem BIS  3 0   
Melding Sloop / Asbest 300 3 900 272 323
Extern Advies Externe Veiligheid 1 10 10   
Extern Advies Milieuzonering 21 10 210 210  
Extern Advies Geluid 36 10 360 365 65
Extern Advies Luchtkwaliteit (Lucht en 
Geur)

1 8 8  19

Korte vragen opdrachtgever  2 0   
Totaal benodigde capaciteit 2248 1022  

De berekende uren ‘Totaal (uren)’ is gebaseerd op de concept kengetallen uit de Producten- en 
Dienstencatalogus (PDC) van de Omgevingsdienst Twente. De afrekening vindt plaats op basis van 
de werkelijk bestede uren.

Risico’s en onzekerheden
Voor de planning 2019 is de planning 2018 en de werkelijke aantallen over 2018 gebruikt als input. 
Omdat de invloed op het aantal producten beperkt is, kan er vrijwel niet gestuurd worden op deze 
aantallen en zijn wij veelal afhankelijk van externe factoren. Denk hierbij aan het vertrouwen in de 
economie om te investeren maar ook kan wetgeving en uitspraken van de afdeling 
bestuursrechtspraak gevolgen hebben voor het aantal producten. 

Eind 2018 worden belangrijke uitspraken verwacht over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). 
Deze kunnen grote gevolgen hebben voor de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven. Op dit moment 
kan nog niet worden ingeschat of, en zo ja in welke gevolgen dit heeft op het verwachtte aantal 
procedures.

Op 1 januari 2020 eindigt de overgangstermijn van de landelijke stoppersregeling voor intensieve 
veehouderijbedrijven (varkens en kippen) van het Aktieplan ammoniak. Dit betekent dat bedrijven die 
deelnemen aan de stoppersregeling uiterlijk 1 januari 2020 moeten zijn gestopt met het houden van 
de varkens en of de kippen. Ingeval een veehouder toch varkens en/of kippen wil blijven houden dan 
moet het bedrijf op 1 januari 2020 voldoen aan het besluit huisvesting. Deze ontwikkeling kan leiden 
tot een toename van het aantal procedures. Binnen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen samen 
hebben circa 100 bedrijven deelgenomen aan de stoppersregeling. Een onbekend aantal van deze 
bedrijven is inmiddels gestopt met de intensieve tak. Ook is niet bekend hoeveel van deze bedrijven 
voornemens zijn om ook nog in 2020 varkens of kippen te houden.

Voor 2019 is ervoor gekozen om de producten die bij de ODT worden afgenomen af te rekenen op 
basis van werkelijk bestede uren. Er bestaat een reëel risico dat de beschikbare formatie onvoldoende 
zal zijn voor de uitvoering van de geplande producten. Enerzijds heeft dit te maken met een 
verwachtte toename van het aantal producten. Anderzijds heeft dit te maken met het gegeven dat 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen de afgelopen jaren met relatief weinig formatie veel werk heeft 
kunnen verzetten.
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Projecten en beleidsadvisering/-ontwikkeling
Naast advisering in het kader van procedures worden ook projecten en beleid, met name waar het 
milieuaspect de hoofdzaak is, geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. De milieuspecialisten vanuit het 
team Wabo fungeren als projectleider van deze projecten en ontwikkelen het milieubeleid. 

Project/beleidsnotities Planning uren 
2018

Planning uren 
2019

Bodemkwaliteitskaart en 
bodembeheerplan 

150 40

Onder Twente 150 40
Beleid voor uitvoeren bodemtoets en/of 
bodemonderzoek bij ruimtelijke plannen 
en de omgevingsvergunning voor 
bouwen en milieu

24 25

Project Asbest 2024 300 300
Afvalwaterinjectie NAM in lege gasvelden 
Twente

150 50

Gebiedsgericht geluidbeleid 90 80
Verkeersmilieukaart 10 100
Geluid en evenementen 40 40
Duurzaamheid 80
Ontwikkelingen volksgezondheid bij 
veehouderijen

50

Ontwikkelingen agrarische regelgeving 100
Ontwikkelingen Omgevingswet 100
Interne ondersteuning bij opstarten ODT 200

Verkeersmilieukaart
Het verkeersmodel is eind 2018, begin 2019 gereed. Dit betreft een model voor de hoeveelheid 
verkeer op een weg en de afwikkeling hiervan. Op basis van dit verkeersmodel zullen de Twentse 
gemeenten in 2019 volgtijdelijk een verkeersmilieukaart laten opstellen. Een verkeersmilieukaart heeft 
naast snelheden en intensiteiten (op etmaal basis) een milieucomponent namelijk de geluidbelasting 
en luchtkwaliteit langs de weg als gevolg van de snelheid, intensiteit en soort verkeer.

Onder Twente
De komende periode zet Onder Twente het project 'Leren-Doen-Doorwerken' in om met alle 
gemeenten in het samenwerkingsverband kennis op te doen over de eigen ondergrond en de 
Omgevingswet om vervolgens te oefenen met het aanleveren van bouwstenen voor de 
omgevingsvisie, programma en het omgevingsplan. Door middel van ‘coalition of the willing’ zullen 
gemeenten deelnemen aan bijeenkomsten en projecten. Belangrijkste punten zijn energietransitie en 
drinkwaterkwaliteit.

Project asbestdaken 2024 
Er zal een draaiboek communicatie worden opgesteld. Samen met de andere gemeenten in 
Noordoost Twente (Oldenzaal en Losser) wordt onderzocht of het mogelijk is om particulieren te laten 
deelnemen aan het project collectief asbest saneren particulieren. De provincie Overijssel is 
voornemens een stimuleringsfonds asbestdaken in te richten voor minder draagkrachtige eigenaren. 
Aan gemeenten zal te zijner tijd worden gevraagd hierin ook deel te nemen, dit als een soort voorloper 
op een landelijk fonds.

Duurzaamheid
Deelname aan de uitwerking van de ambitiedoelen uit het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) 
en Maatschappelijk Effecten Plan Dinkelland (MEP). Hier liggen dwarsverbanden met Onder Twente 
(warmteopwekking door middel van geothermie) en project asbestdaken (vervangen dak en plaatsen 
zonnepanelen.)

Volksgezondheid
In navolging van het eerste onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) worden 
diverse vervolg onderzoeken uitgevoerd naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid. De 
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ontwikkelingen op dit gebied worden op de voet gevolgd. Wanneer de onderzoeken er aanleiding toe 
geven zullen voorstellen worden voorbereid hoe met deze inzichten lokaal kan worden omgegaan. 

Ontwikkelingen agrarische regelgeving
In 2019 staan een aantal veranderingen op stapel die van invloed zijn op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven. Hierbij valt te denken aan de problematiek 
rondom de PAS en de gevolgen van de uitspraken van de raad van state voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven. Ook het aflopen van het actieplan ammoniak heeft 
gevolgen voor de zogenoemde stoppers. Verder is de provincie Overijssel gestart met de aanpassing 
van de omgevingsverordening in navolging van het voorbereidingsbesluit om te voorkomen dat er een 
verplaatsing van de groei van geitenhouderijen naar de provincie Overijssel zal plaatsvinden. 
Wanneer de ontwikkelingen er aanleiding toe geven zullen voorstellen worden voorbereid hoe met 
deze ontwikkelingen lokaal kan worden omgegaan. Hierbij zal nadrukkelijk afstemming gezocht 
worden met de Twentse gemeenten.

Ontwikkelingen Omgevingswet
De ontwikkelingen inzake de Omgevingswet gaan onverminderd voort. In 2018 zijn de vier AMvB’s 
van de Omgevingswet gepubliceerd. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit 
leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.
Verwacht wordt dat in 2019 vanuit de milieuspecialisten een eerste input gevraagd wordt over 
milieuthema’s inzake de omgevingswet. 

Interne ondersteuning bij opstarten ODT 
Vanaf 1 januari 2019 start de Omgevingsdienst Twente met de uitvoering van de VTH taken voor het 
onderdeel milieu. Dit heeft gevolgen voor diverse werkprocessen binnen het team.  Omdat er nog veel 
open eindjes zijn over de werkwijze tussen gemeente en ODT zal in 2019 een ondersteunende rol 
verwacht worden van de milieuspecialisten binnen het team. De omvang van deze rol in 2019 is lastig 
in te schatten. Hiervoor is 200 uur gereserveerd.

2.2 Toezicht & handhaving

Milieutaken binnen Omgevingsdienst Twente (ODT)
Zoals reeds eerder vermeld zullen alle milieutaken per 1 januari 2019 door de ODT worden 
uitgevoerd. De ODT zorgt voor de afhandeling van deze milieutaken conform de geldende 
kwaliteitseisen. Naast de kwaliteitseisen voor toezichthouders die inrichtingen controleren zijn in de 
kwaliteitscriteria ook eisen gesteld voor toezichthouders die werkzaam zijn op het gebied van asbest, 
water, geluid, bodem en lucht. 

In ODT-verband is voor inrichtinggebonden milieucontroles een risicoanalyse milieu opgesteld. Het 
object met de hoogste prioriteit staat daarin bovenaan. De prioritering verloopt verder naar beneden 
naar objecten met een lagere prioriteit tot en met de objecten met een laagste score. Bij het bepalen 
van de werkzaamheden van de ODT aan de hand van de prioritering in de risicoanalyse wordt 
bekeken voor welke inrichtingen veel, dan wel minder aandacht is. Voor 2019 wijkt Noaberkracht voor 
toezicht af van de controlefrequentie die in de risicoanalyse van de ODT opgenomen is. De motivatie 
hiervoor staat in dit hoofdstuk. 

Inrichtinggebonden milieucontroles
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het inrichtingenbestand van Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen vanaf 2016 tot heden. De indeling van het bedrijvenbestand in onderstaande 
tabel komt overeen met de indeling van de ODT risicoanalyse.

Prioriteits-
klasse

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

III BRZO - -
Industrieel IPPC - 2 2 2
Agrarisch IPPC 34 30 31 30
Afvalverwerking 0 0 0 1
Productie (muv 
chemie)

0 0 0 2

Productie chemie 1 1 1 1
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II Afvalverwerking - 5 10 10
Muv agrarisch OBM 419 311 298 284
Agrarisch OBM 1.276 1.225 1.174 1123

I Type B 524 664 643 598
Type A 178 113 119 183

Totaal 2.432 2.351 2.282 2234

Motivatie
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wijkt af van de prioritering die is vastgesteld. Deze afwijkingen 
zijn van toepassing op de volgende type inrichtingen: 

De controlefrequentie is verhoogd bij:
 Bosbouw en dienstverlening ten behoeve van landbouw (wm004): gewijzigd van 1x per 10 jaar 

naar 1x per 5 jaar. Binnen deze branche is een grote diversiteit aan bedrijfsmatige activiteiten met 
een milieuaspect aanwezig.  

 Benzineservicestations zonder LPG (wm042): gewijzigd van 1x per 10 jaar naar 1x per 5 jaar. De 
milieurisico’s onder andere ondergrondse tanks en luchtemissie zijn binnen deze branche van 
dien aard dat een hogere controlefrequentie nodig is.    

De controlefrequentie is verlaagd bij:
 Benzinetankstations met LPG (BEVI): gewijzigd van 1x per jaar naar 1 keer per 2 jaar. Reden is 

dat de milieusituaties rond deze tankstations niet veranderen. De hoge controlefrequentie komt 
met name door de risico’s omtrent de risicocirkels inzake externe veiligheid. Deze wijzigen niet, 
waardoor een jaarlijkse controle niet meer noodzakelijk is.

 Fokken en houden van dieren (geen GPBV) (wm003); 1x per 5 jaar naar 1x per 7 jaar. Doordat 
agrariërs geen bestrijdingsmiddelen meer op voorraad hebben, omdat zij dit niet meer zelf mogen 
toepassen en er steeds minder dieselolietankjes bij de agrariërs aanwezig zijn, is de 
milieurelevantie afgenomen en kan deze doelgroep minder frequent bezocht worden. 

 Vervaardigen van textiel en kleding (wm010): gewijzigd van 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar. De 
bedrijven binnen het werkgebied zijn kleinschalig van aard en kunnen daarom minder frequent 
gecontroleerd worden.

 Houtindustrie (wm013): gewijzigd van 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar. De bedrijven binnen het 
werkgebied zijn relatief klein in omvang.  Hierdoor is de milieubelasting geringer waarvoor de 
controlefrequentie omlaag kan.   

 Grafische industrie (wm018); gewijzigd van 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar. Dit betreffen 
kopieerwinkels en 1 drukkerij. De milieubelasting van deze bedrijven is gezien hun omvang 
gering. Derhalve kan de controlefrequentie omlaag.  

 Vervaardigen van producten van rubber of  kunststof (wm022): 1x per jaar naar 1x per 3 jaar. In 
het werkgebied van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn dit kleine bedrijven waar ze zeilen 
lassen. Dit is niet de categorie bedrijven die qua milieubelasting in deze bedrijfscategorie 
thuishoren. Echter de indeling op basis van CBI staat geen andere wmcode toe. Derhalve kan de 
controlefrequentie omlaag.   

 Ver-/bewerken van beton/(natuur)steenproducten (wm023); 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar. Ook 
hier betreft het kleinschalige bedrijvigheid en is de milieubelasting geringer dan de 
bedrijfscategorie. Derhalve kan de controlefrequentie omlaag. 

 Metaalbewerking met p.o >2000m3 (wm027); 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar. Bij deze bedrijven 
staan vaak grotere machines of de machines staan ruimer opgesteld. De milieubelastende 
activiteiten bij deze bedrijven is daardoor niet veel hoger dan bij bedrijven met een p.o. <2000m3. 

 Vervaardigen van motorvoertuigen, aanhangers (wm030); 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar. Dit 
betreft in het werkgebied van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen bedrijven die aanhangers 
samenstellen en voorzien van zeildoek. Er worden geen lasactiviteiten en dergelijke uitgevoerd. 
Derhalve kan van deze groep de wm-code verlaad worden.  

 Vervaardigen van meubels (wm032); 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar
 Bio-energiecentrales (wm034); 1x per jaar naar 1x per 2 jaar. Er is binnen het werkgebied van 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen één bedrijf die snoeihout gebruikt in de installatie. Verder zijn 
er geen milieubelastende activiteiten bij deze centrale. Derhalve wordt de controlefrequentie gelijk 
gesteld aan de andere afvalverwerkers.  
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 Winning en distributie van water (wm038); 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar. Deze branche, Vitens-
bedrijven, heeft een grote eigen verantwoordelijkheid vanwege de volksgezondheid inzake de 
kwaliteit van het drinkwater.  Derhalve kan de controlefrequentie verlaagd worden. 

 Opslag en transportbedrijven (milieurelevant) (wm043) 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar. In het 
werkgebied van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen zijn dit kleine transportbedrijven met 
maximaal 10 vrachtwagens. Verder zijn er geen grote opslagbedrijven in het werkgebied aanwezig 
die en controle van 1 keer in de 3 jaar rechtvaardigen. Derhalve  kan de controlefrequentie 
verlaagd worden.     

 Horeca, sport en recreatie + cultuur (wm047): gewijzigd van 1x per 3 jaar naar 1x per 5 jaar. De 
controlefrequentie is verlaagd aangezien het hier vaak om enkele milieuaspecten 
(koelinstallatie/vetput) gaat en er dus een laag risicoprofiel is. De milieubelasting bestaat eerder 
uit geluidsklachten. Dit is niet met een periodieke milieucontrole te ondervangen. Derhalve kan de 
controlefrequentie omlaag. 

 Type A bedrijven (wm037; wm046; wm049) gewijzigd van 1x per 10 jaar naar geen controle tenzij 
aan het eind van het jaar capaciteit over is dan wel excessen bij een bedrijf plaatsvinden. Bij type 
A bedrijven blijken weinig tot geen relevante milieuaspecten aanwezig te zijn. 

Met betrekking tot het bepalen van het aantal milieucontroles voor 2019 is gebruik gemaakt van de 
inventarisatietool welke door de ODT is opgesteld. Uit deze inventarisatietool is ook te herleiden welk 
type inrichting in welke klasse is ingedeeld en wat het ambitieniveau is. In onderstaande tabellen is de 
uitwerking van deze inventarisatietool weergegeven. 

Onderstaande tabel geeft aan welke milieucontroles in 2019 moeten worden uitgevoerd
Prioriteits-
klasse

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

III BRZO - - - -
Industrieel IPPC 1 2 2 2
Agrarisch IPPC 12 11 10 13
Afvalverwerking 0 - - 1
Productie (muv chemie) 0 0 0 2
Productie chemie 1 1 1 1

II Afvalverwerking - 11 5 0
II Muv agrarisch OBM 108 113 55 81

Agrarisch OBM 256 246 168 163
I Type B 96 179 70 50

Type A 18 20 0 0
Totaal 492 583 311 313

In de planning wordt uitgegaan dat bij 50% van de controles een hercontrole plaats moet vinden. 

Doel:
Het verrichten van milieucontroles volgens de gestelde kwaliteitseisen door de Omgevingsdienst 
Twente

Indicator:
1. Het aantal milieucontroles per klasse, uitgevoerd door medewerkers van Omgevingsdienst Twente

Overige milieutaken

Administratieve controle
Vanuit het bedrijfsleven en de handhavingspartners komen rapportages binnen, te denken valt aan 
tanksanering- en installatiecertificaten en bezoekrapporten van andere bevoegde gezagen. Deze 
worden beoordeeld en verwerkt in SquitXO. Voor deze werkzaamheden is ongeveer 1 uur per 
rapportage nodig. Verwacht wordt dat dit aantal controles in 2019 verder zal afnemen omdat verwacht 
wordt dat het merendeel van de oude dieselolietankjes gesaneerd is. 

Omschrijving 2017 2018 2019
Administratieve controle  125 75 55
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Asbest
Dit milieuaspect maakt deel uit van het onderdeel slopen en wordt daarom verder verwoord in het 
hoofdstuk over het taakveld Bouwen/RO.

Water
Dit betreffen de controles op indirecte lozingen bij inrichtingen waarvoor de gemeente, sinds de 
inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009, het bevoegde gezag is. 
In onderstaand overzicht is het aantal inrichtingen aangegeven waar controles op naleving van 
voorschriften voor indirecte lozingen moeten worden uitgevoerd.
 
Omschrijving 2016 2017 2018 2019
Indirecte lozingen  15  15 15 15

Het Waterschap heeft de kennis en middelen om op een adequaat niveau controles uit te voeren bij 
indirecte lozingen. Daarom is er  met het  Waterschap Vechtstromen, een 
dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarin voor de toezichthoudende taken is opgenomen dat 
de toezichthouders van het Waterschap de indirecte lozingen controleren en het bevoegde gezag 
hierover informeert.

Bodem
Binnen het aspect bodem betreffen het de controles op meldingen grondverzet in het kader van het 
Besluit Bodemkwaliteit en bodemsaneringen. Het gaat hier om meldingen Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk), meldingen bodemsaneringen die onder het Besluit uniforme saneringen (BUS-meldingen) 
vallen en bodemsaneringen waarvoor op basis van de Wet bodembescherming een vergunning moet 
worden afgegeven. Deze controles worden door de ODT uitgevoerd. Voor 2019 is uitgegaan van 
hetzelfde aantal controles als 2018.

In onderstaand overzicht is het aantal verwachte vergunningen/meldingen in 2019 met betrekking 
grondverzet (meldingen Bbk) en bodemsaneringen aangegeven. De aantallen zijn gebaseerd op 
gegevens afkomstig uit ervaringscijfers van het team Wabo.

Omschrijving 2016 2017 2018 2019
Aantal meldingen Bkk 60 50 50 50
BUS-meldingen 2 0 0 0
Bodemsanering Wbb 0 0 0 0
Totaal 62 50 50 50

Onderstaand overzicht maakt, op basis van het aantal verwachte vergunningen/meldingen en het 
kengetal voor het product, inzichtelijk hoeveel uren nodig zijn voor bouwcontroles.
 
Omschrijving Aantal 

2019
Controle-
frequentie

Kengetal Benodigde 
uren

Aantal meldingen Bkk 50 100% 3 150
BUS-meldingen 0 100% 6 0
Bodemsanering Wbb 0 100% 12 0
Totaal 50 150

De geraamde uren voor toezicht voor milieuaspect bodem, 150 uur, vallen ruim onder de norm van 
480 uur zoals in de kwaliteitscriteria 2.1 vermeld staat om deze taak zelf te mogen uitvoeren. Daarom 
zullen deze controles worden uitgezet naar de ODT.

Lucht
Binnen het aspect lucht gaat het bij toezicht om de luchtemissies van bedrijven. Deze controles zullen 
door de ODT worden uitgevoerd. Voor 2019 wordt uitgegaan van hetzelfde aantal uren als in 2018.

Geluid
Binnen het aspect geluid gaat het bij toezicht over naleving op de geluidsnormen bij bedrijven. Deze 
controles zullen door de ODT worden uitgevoerd. Voor 2019 wordt uitgegaan van hetzelfde aantal 
uren als in 2018. 
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Paasvuren en stookontheffingen 
Voor het organiseren van een paasvuur is een stookontheffing nodig. Tijdens de opbouwfase zal 
worden gecontroleerd of de voorschriften van de ontheffing in acht worden genomen. De laatste jaren 
is het aantal verleende ontheffingen stabiel gebleven.

Omschrijving Aantal 
2017

Aantal 
2018

Aantal 
2019

Stookontheffingen/
paasvuren

76 76 76

Omschrijving Totaal 
2019

Controle-
frequentie

Kengetal Benodigde 
uren

Stookontheffingen/
Paasvuren

76 25% 2,5        48

Illegale Paasvuren 100% 4,5        27
Illegaal afvalbranden 100% 4,5        45

Doordat de afgelopen jaren alle paasvuren werden gecontroleerd is het aantal overtredingen nihil 
geworden. Daarom is besloten dat in 2019 25% van de vergunde paasvuren worden gecontroleerd en 
zal de overige capaciteit wordt ingezet voor vrije veld toezicht bij illegaal stoken. In de planning is 
rekening gehouden met 35 controles. 
Het toezicht op paasvuren en stookontheffingen wordt uitgevoerd door de toezichthouders van het  
team Toezicht en handhaving OR.

Doel: 
Tijdens de opbouwfase van paasvuren controleren van naleving van de voorschriften van de 
ontheffing.

Indicator:
1. Het aantal gecontroleerde paasvuren. 
1. Het aantal illegale paasvuren. 
1. Het aantal illegale afvalbranden. 

Piket/calamiteit
Eén van de criteria van de milieuhandhaving is de 24-uurs bereikbaarheid en –beschikbaarheid voor 
milieumeldingen. Binnen toezicht en handhaving (organisatieonderdeel Publieke Dienstverlening) 
wordt door vier collega’s afwisselend piket gedraaid. Bij asbestbranden wordt de piketmedewerker 
geïnformeerd, totdat deze taak over gaat naar het ODT. Daarnaast kunnen zij ook bij andere 
calamiteiten die niet tot de eerst volgende werkdag kunnen wachten, worden ingezet.

Doel: 
Het 24-uurs bereikbaar en beschikbaar zijn voor milieumeldingen.

Indicator:
1. Het aantal en soort (milieu-)meldingen tijdens de piketdienst voor de 24-uurs bereikbaarheid en 
beschikbaarheid. 
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HOOFDSTUK 3. Bouwen/RO 

3.1 Wabo
Hieronder is de opbouw van de aanvragen per indeling van categorie weergegeven. 

aantallen aanvragen omgevingsvergunning bouwen
Categorie Wat is dit? werkelijk 2018 gepland aantal 

2019
Categorie 1 (ver-/)bouwkosten niet meer bedragen 

dan € 100.000,=
247 220

Categorie 2 (ver-/)bouwkosten bedragen tussen 
de € 100.000,= en € 1.000.000,=

219 190

Categorie 3 (ver-/)bouwkosten bedragen méér dan 
€ 1.000.000,=

10 8

Totaal 476 416

bestede uren
Categorie werkelijk 

aantal 
2018

werkelijk
kengetal 
2018

werkelijk 
aantal uren 
2018

begroot 
aantal 
2019

begroot 
kerngetal 
2019

gepland totaal 
aan uren 2019

Categorie 1 247 18,00 4.446 220 18,00 3960
Categorie 2 219 18,00 3.942 190 18,00 3420
Categorie 3 10 18,00 180 8 18,00 144
Totaal 476 8568 375 7524

In tabel hierboven zijn de bestede uren weergegeven. Op basis van de bestede uren per product 
“activiteit bouwen” is geconstateerd dat het berekende kengetal van 2018 eveneens het kengetal voor 
2019 is, namelijk: 18. Opgemerkt moet worden dat de bestede uren op grond van het profijtbeginsel 
zijn bepaald en hebben betrekking op de uren van  accountmanagers, specialisten en juristen (t/m 
zienswijzen). 

Voor categorie1 is de planning weer gesteld op de aantallen van 2017. De inschatting is dat voor de 
(ver-)bouwwerkzaamheden minder aantallen aanvragen omgevingsvergunning zullen worden 
ingediend. Dit omdat de hype van de aanvragen in de omvang van categorie 1 in de eerste periode na 
de recessie in 2015-2016, al in 2017 is opgevangen. Voor categorie 2 zullen de aantallen moeten 
worden bijgesteld omdat de inschatting zal zijn dat de bouwvolume voor deze categorie zal afnemen. 
Er zijn nagenoeg geen vrije bouwkavels beschikbaar voor particuliere bouwers. Met de geringe 
uitbreidingswijken en wijziging in het beleid om de bouwvolume voor woningbouw naar 
“inbreidingslocatie” te brengen moeten de aantallen in 2019 teruggebracht worden. 
Het resultaat zal moeten blijken in 2019.

overige bouw/RO activiteiten

Voor de activiteit “Handelen in strijd met ruimtelijke regels” wordt voor 2019 na het geconstateerde 
piekmoment in het jaar 2018, aansluiting gezocht bij de aantallen gepland 2018. Dit lijkt in de aantallen 
realistischer. 
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aantallen activiteiten omgevingsvergunning  werkelijk aantal 
2018

gepland aantal 
2019

Art. 2.12 lid 1 a onder 1 (binnenplanse afwijking) 102 80

Art. 2.12 lid 1 a onder 2 (buitenplanse kleine 
afwijking) 

61 55

Art. 2.12 lid 1 a onder 3 (buitenplanse afwijking) 12 8

Activiteiten met betrekking tot monumenten of 
beschermde stads- of dorpsgezichten 

7 6



3.2 Toezicht & Handhaving
Het toezicht op bouw- en sloopwerkzaamheden vindt plaats door toezichthouders van het team 
Toezicht Bouwen/RO. Het toezicht draagt bij aan de naleving van de bouwregelgeving. Het is immers 
van belang dat tijdens het bouwen van een bouwwerk toezicht wordt gehouden, om de veiligheid van 
de toekomstige gebruikers te waarborgen. Het is echter onmogelijk om met de beschikbare capaciteit 
elk bouwwerk te controleren op de naleving van alle voorschriften van het Bouwbesluit. 

Naast deze taak wordt  van toezichthouders verwacht om strijdige situaties te constateren en te 
registreren. Ook bij een verzoek om handhavend optreden zijn zij de eerst aangewezen personen om 
een controle te houden en daarvan een rapport te maken. 

Ook kennen toezichthouders een adviserende rol. Vanuit de visie van een faciliterende overheid ligt er 
nog meer nadruk op de rol van een toezichthouder. Door goed en duidelijk advies en door goed te 
communiceren zullen ongewenste strijdigheden op het gebied van de fysieke leefomgeving (gebruik, 
milieu, sloop en bouwen) afnemen. 
Toezicht en handhaven bouwen gebeurt via twee stappen:
 Stap 1: Aanbod gestuurd
 Stap 2: Vrije veldtoezicht 

Stap 1: Aanbod gestuurd
De inzet van de capaciteit voor toezicht is grotendeels afhankelijk van de verleende vergunningen en 
meldingen. Nadat de vergunning is verleend of de melding is geaccepteerd en de werkzaamheden 
worden gestart, begint ook het (aanbod gestuurd) toezicht. 
Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad, worden de vergunningaanvragen van 
2018 gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad voor bouw- en woningtoezicht in 2019. 

Niveau van toezicht
Voor het bepalen van het niveau van toezicht heeft de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland 
een landelijk toezichtprotocol ontwikkeld. Dit toezichtprotocol kent een minimale ondergrens en een 
toezichtmatrix, waarin iedere gemeente een prioritering kan aangeven.
Met het bepalen van de omvang en de diepgang van het toezicht op bouwwerkzaamheden wordt 
een verantwoord niveau van toezicht vastgelegd. Hierdoor wordt tevens per toezichtniveau de 
benodigde capaciteit inzichtelijk gemaakt. Verder draagt het bepalen van het toezichtniveau voor 
bouwwerkzaamheden bij aan een uniform en eenduidig handhavingsbeleid. 
De colleges van B & W van Dinkelland en van Tubbergen hebben besloten dat ‘het gewenst toezicht 
op het veiligheids- en kwaliteitsniveau bouwen’ wordt gehanteerd als vastgesteld toezichtniveau voor 
bouwwerkzaamheden > € 100.000,00 in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, Om uitvoering te 
kunnen geven aan dit toezichtniveau is de formatie bij team Toezicht Bouwen/RO in 2018 structureel 
verhoogd met 1.6 fte. 

De volgende niveaus van toezicht worden in 2018 onderscheiden: 
Beperkt toezicht op het veiligheids- en kwaliteitsniveau voor bouwen< €100.000,--
Met beperkt toezicht kan worden voldaan aan de minimaal gestelde eisen. Het beperkte toezicht 
omvat:
 geen ambtelijk toezicht op bijvoorbeeld het plaatsen van dakkapellen of een aangebouwd 

bijgebouw;
 bij bouwwerkprojecten < € 100.000 vindt uitsluitend een eindcontrole plaats.
Als in de omgevingsvergunning naast een vergunning voor de activiteit bouwen ook ‘een vergunning 
voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan’ is opgenomen, wordt deze bij de controle in 
de bouwfase meegenomen. Voor het controleren van de ‘vergunning bouwen in afwijking van het 
bestemmingsplan’ zijn daarom geen afzonderlijke uren opgenomen.

Gewenst toezicht op het veiligheids- en kwaliteitsniveau voor bouwen > € 100.000,--
Het gewenst toezichtniveau is vastgelegd in het Toezicht protocol. Voor het gewenste toezicht wordt 
uitgegaan van het beperkte toezichtniveau, aangevuld met de aanbevelingen van de toezichthouders, 
gebaseerd op de kennis uit de praktijk.
 alle omgevingsvergunningen, activiteit bouwen > € 100.000 worden 100% gecontroleerd.
 tijdens het bouwproces vinden minimaal drie controles plaats. Onder andere:

uitzetten, fundatie, verdiepingsvloer, brandveiligheid, constructieve veiligheid en energieprestatie 
coëfficiënt. 

Jaarverslag 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019 VTH
46



Ook voor omgevingsvergunningen > € 100.000 geldt dat naast een vergunning voor de activiteit 
bouwen, ook een vergunning voor de activiteit ‘het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan’ is 
opgenomen, deze bij de bouwcontrole wordt meegenomen. Voor deze controles zijn daarom geen 
afzonderlijke uren opgenomen.

Omgevingsvergunningen 2016 2017 2018 2019
Bouw < € 100.000,-- - - -
Bouw < € 100.000,--  gewenst 162 206 244 247
Bouw > € 100.000,--  beperkt 148 234 220 219
Bouw > € 1.000.000,-- 2 8 8 10

Bestaande bouw
Controles op bestaande bouw worden alleen uitgevoerd bij klachten en handhavingsverzoeken. Ook 
deze bouwactiviteiten en zorgplicht vallen onder de wettelijke taken van de gemeenten. Het betreft 
controles op bestaande bouw voor de (brand-) veiligheid en gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn: 
ventilatie, rookmelders, verbouwingen, slopen/asbest.

RVS (roestvrij staal) onderzoek zwembaden
In de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn 6 particuliere zwembaden. In januari wordt met de 
eigenaren van deze zwembaden gesproken. Daarna ontvangen zij een brief, waarin wordt 
meegedeeld dat zij moeten aantonen of de zwembaden zijn gecontroleerd of gecontroleerd gaan 
worden. Indien nodig moeten de aangetaste roestvrijstalen bevestigingsmiddelen worden vervangen 
of bijgewerkt. 

Sloopmeldingen
Voor slopen met asbest staan twee controles. Het gaat om een controle tijdens de asbestsanering en 
een eindcontrole. De asbestsaneringen vallen onder het basistakenpakket van de Omgevingsdienst 
Twente.  

Er is de laatste jaren een  toename van het aantal sloopmeldingen. Dit kwam door de subsidieregeling 
voor de asbestdaken en de pilot voor particulieren. Het asbest op de daken moet voor 2024 verwijderd 
zijn. Het subsidieplafond van de subsidie is eind 2018 bereikt, subsidie is niet meer mogelijk. De 
verwachting is dat het aantal sloopmeldingen daardoor daalt. In 2018 waren het aantal 
sloopmeldingen verdubbeld. 

In 2017 en 2018 is binnen de gemeenten Dinkelland Tubbergen bepaald dat 25% van de 
asbestsaneringen worden gecontroleerd. Deze lijn wordt in  2019 voorgezet. Deze saneringen worden 
uitgezocht op basis van een risico-analyse. Regionale en landelijke aandachtsbedrijven worden, 
indien mogelijk, altijd bezocht. De eindcontrole van de sloopmeldingen (met asbest) worden 100% 
gecontroleerd. Dit is noodzakelijk voor de BAG- en WOZ-controle. In onderstaand overzicht is het 
aantal verwachte vergunningen/meldingen in 2019 met betrekking tot bouwen, slopen & RO 
aangegeven. 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019
Alle sloopmeldingen 210 274 270 300

Sloop asbest 150 2281) 2301) 300
1) Deze controles behoren tot het basistakenpakket van de ODT.

Benodigde capaciteit
Onderstaand overzicht maakt, op basis van het aantal verwachte vergunningen/meldingen en het 
kengetal voor het object, inzichtelijk hoeveel uren nodig zijn voor bouwcontroles. 

Omschrijving Aantal 
2019

Controle-
frequentie

Kengetal Benodigde 
uren

Bouw < € 100.000 gewenst 220 100% 2,5 550
Bouw > € 100.000 beperkt 190 100% 14,2 2698
Bouw > 1.000.000 8 100% 34 272
Alle sloopmeldingen: 300 100% 2,0 600
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sloop asbest eenvoudig 300 25% 2,0 150
Totaal 4270

Doel:
1.Het verrichten van bouwcontroles > 100.000,--.
2.Het verrichten van bouwcontroles < 100.000,--.
3.Het verrichten van bouwcontroles < 1.000.000,--
4.Alle sloopmeldingen worden 100% gecontroleerd.
5.De asbestsaneringen worden 25% gecontroleerd.
6.De asbestsaneringen bezoeken met de hoogste risico’s.

Indicator:
1. Het aantal controles op bouwwerken < 100.000,--.
2. Het aantal controles op bouwwerken > 100.000, --.
3. Het aantal controles op bouwwerken < 1.000.000,--
4. het aantal overtreden bij bouwcontroles.
5. Het aantal uitgevoerde sloopmeldingen.
6. Het aantal asbestsaneringen.
7. Het aantal overtredingen bij asbestsaneringen.

Stap 2: Vrije veldtoezicht 
Naast het aanbod gestuurde toezicht vindt ‘vrije veldtoezicht’ plaats op activiteiten die mogelijk strijdig 
zijn met de Wabo, voor zover die betrekking hebben op het zonder vergunning bouwen van een 
bouwwerk en/of zonder het vergunning gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan 
en/of het slopen zonder vergunning. 
Doordat het steeds meer mogelijk wordt om zonder omgevingsvergunning (kleine) bouwwerken te 
bouwen, nemen de meldingen, vragen en klachten toe. 
In de planning is een post met uren opgenomen voor vrije veldtoezicht.  De onderstaande producten 
vallen onder het vrije veldtoezicht:
 illegale (asbest-)sloop
 handhavingsverzoeken
 illegale bouw
 vergunningsvrij bouwen
 illegaal/strijdig gebruik RO.
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HOOFSTUK 4. Brandpreventie 

4.1 Wabo
Voor de uitvraag van de aanvragen omgevingsvergunningen, gebruiksvergunning en de meldingen 
brandveilig gebruik wordt advies gevraagd aan Brandweer Twente. De toets van de ontvankelijkheid 
van de aanvraag c.q. melding wordt gedaan door de specialist Wabo van de gemeente en aansluitend 
voert de brandweer de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning  uit.

Activiteit werkelijk aantal 2018 planning 2018
Gebruiksvergunning 5 5
Melden brandveilig gebruik 19 20

Voor 2019 zijn geen specifieke ontwikkelingen te verwachten waardoor de planning voor 2019 anders 
zou moeten zijn dan de werkelijke aantallen in 2018. 

4.2 Toezicht & Handhaving
De controles en de prioritering van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de 
gebruiksmelding worden uitgevoerd door de Brandweer Twente. De administratie van alle 
brandveiligheidscontroles en de technische ondersteuning voor de juristen handhaving bij 
aanschrijvingen, blijft bij de gemeentelijke toezichthouders. De controles brandveiligheid tijdens de 
bouwfase worden door de toezichthouders bouwen samen met de Brandweer Twente uitgevoerd. De 
juridische werkzaamheden (opstellen handhavingsbeschikkingen) zijn eveneens niet overgedragen 
aan de Brandweer Twente. Net als voorgaande jaren wordt deze taak door de juridisch medewerkers 
uitgevoerd. 

Binnen het team Toezicht Bouwen/RO is een toezichthouder die optreedt als adviseur brandveiligheid. 
Tot de taken van de adviseur brandveiligheid wordt onder andere verstaan: de ondersteuning van de 
aanschrijvingen door de juristen, de advisering van burgemeesters en wethouders en algemene 
vraagbaak. 
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HOOFDSTUK 5. overige activiteiten 

5.1 Wabo
Het speelveld is groter dan de hiervoor beschreven omgevingsvergunningen en meldingen. Het team  
Wabo heeft op meer onderdelen/activiteiten een fysieke rol in de ruimtelijke kwaliteit te vervullen.

Het team Wabo benadert 3 keer per jaar architecten en adviseurs om met hen in gesprek te gaan voor 
verbeteracties en betere dienstverlening. Hierdoor blijven er contactmomenten om de dienstverlening 
van het team Wabo te toetsen en mogelijk op onderdelen te verbeteren

Aantallen activiteiten omgevingsvergunning  werkelijk aantal 2018 gepland aantal 2019
Vooroverleg/ verzoek om principe-uitspraak 227 205
Landschappelijke inpassing 79 75
Aanlegactiviteiten 28 20
Uitweg / inrit 37 40
Kappen 139 110
Verklaring van geen bedenkingen 19 8

De overige activiteiten zijn in onderstaande tabel weergegeven:

De geplande aantallen voor 2019 verschillen niet heel veel van de werkelijke aantallen in 2018. Voor 
de activiteit kappen wordt na het geconstateerde piekmoment in het jaar 2018, aansluiting gezocht bij 
de aantallen gepland in 2018. Dit aantal lijkt realistischer. De inschatting zal zijn dat de 
bouwactiviteiten af zullen nemen. Hier moet het aantal vooroverlegplannen op aansluiten. 

5.2 Toezicht & handhaving

Coördinatie evenementen 
De burgemeester is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor evenementen en voor 
de openbare orde, veiligheid, gezondheid en het toezicht en handhaven hiervan. Evenementen 
vormen een belangrijke basis voor de leefbaarheid van onze kernen en hebben een maatschappelijke 
en economische waarde voor onze samenleving. Duidelijk is dat de gemeente belang heeft bij het 
houden van evenementen, maar wel op een veilige manier. De verantwoordelijkheid voor het veilig en 
gezond laten verlopen van een evenement ligt bij de organisator. De overheid heeft een adviserende, 
controlerende en handhavende rol. De uitdaging is om de betrokkenen tijdens het proces scherp te 
houden op hun rollen, taken, verantwoordelijkheden en de naleving ervan. 

De evenementen zijn complexer en groter geworden. Deze ontwikkelingen hebben een effect op de 
rol van betrokkenen in het proces. De nadruk komt steeds meer te liggen op het analyseren van 
risico’s bij evenementen en de bewustwording bij de organisatoren, waarbij de juridische toetsing en 
verantwoording ook onverminderd belangrijk blijven. 
Voorafgaand aan grote evenementen vindt vaak een multi-overleg plaats. Bij dit overleg zijn alle 
disciplines vertegenwoordigd en/of betrokken, zo ook medewerkers van toezicht en handhaving. 
Binnen het taakveld Bouwen is een toezichthouder die optreedt als coördinator evenementen. 

Project evenementen
In 2017 is een project gestart om het proces van evenementen te beoordelen. Medio december 2018 
is dit project afgerond en dit project heeft de volgende resultaten opgeleverd:
 Vermindering (politiek) risico’s op ongelukken bij evenementen;
 Bewustwording van veiligheid en verantwoordelijkheid vergroten zowel intern en extern;
 Kennis delen over regels/afspraken;
 Regeldruk vermindering;
 Herijking categorieën van evenementen en het aantal evenementen binnen de gemeenten 

Dinkelland en Tubbergen;
 Procesbeschrijving vergunningverlening en toezicht/handhaving;
 Het aanstellen van een evenementenconsulent;
 Het instellen van een kernteam van vergunningverlener, toezichthouder en evenementenconsulent 

om interne en externe processen te bewaken.
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In het implementatieplan zijn voornoemde resultaten/doelstellingen nader omschreven.
De overdracht van de projectleider naar de evenementenconsulent heeft in najaar van 2018 
plaatsgevonden.

Projecten 
Bed & Breakfast (B&B)
De Bed & Breakfast sector in Nederland is de laatste jaren sterk gegroeid. Gemeenten krijgen steeds 
vaker verzoeken voor het starten van een kleinschalige overnachtingaccommodatie / B&B-activiteit 
binnen een woonfunctie of agrarische bestemming. Deze accommodaties moeten aan diverse 
regelgevingen voldoen, waarbij de veiligheid van de gebruiker voorop staat. Op basis van de 
inventarisatie binnen de gemeente Dinkelland zal een selectie plaatsvinden welke accommodaties 
moeten worden gecontroleerd op Ruimtelijke ordening en brandveiligheid. De selectiecriteria worden 
aan de hand van de inventarisatie vastgesteld. Na afronding van het project ontstaat een duidelijk 
beeld van kleine verblijfaccommodaties binnen de gemeente Dinkelland en of die voldoen aan de 
huidige wet & regelgeving op het gebied van Ruimtelijke ordening, alsmede de brandveiligheid. Bij de 
evaluatie kan bepaald worden of dit project ook voor gemeente Tubbergen uitgevoerd moet worden.

Doel:
Alle kleinschalige verblijfsaccommodaties laten voldoen aan wet- en regelgeving.

Indicator:
1. Het aantal kleine verblijfaccommodaties in de gemeente Dinkelland.
2. Het aantal controles kleine verblijfaccommodaties in de gemeente Dinkelland.

Slim werken: kwalitatieve borging door de markt
Het werkterrein binnen het taakveld Bouwen is volop in beweging. Tijdens het project Slimwerken 
gaan we in kaart brengen welke mogelijkheden bestaan voor het laten verrichten van zelfcontroles. 
We gaan de voor- en nadelen inzichtelijk maken en stellen een risicoanalyse op. Het doel is 
verantwoordelijkheid en bewustwording bij aanvragers en minder capaciteit inzetten op controles 
tijdens bouwwerkzaamheden in de toekomst. 

Opzet/pilot:
De aannemers moeten zelf de controle op bijvoorbeeld de fundatie gaan uitvoeren.
Zij houden een checklist bij die wij ontwerpen en aanleveren. De meldingen voor het storten van 
fundatie moeten nog doorgegeven worden, men hoeft niet te wachten op reactie of een controle.
Steekproefsgewijs worden deze aannemers door ons gecontroleerd.
Om (vooraf) draagvlak te creëren gaan we de inhoud van dit project eerst delen met een aantal  
aannemers, en met deze aannemers een pilot in 2020 of 2021 draaien.

Doel:
Het verder uitwerken van het idee om aannemers zelfcontroles te laten uitvoeren bij particuliere 
woningbouw.

Indicator:
1. Het opstellen van een risicoanalyse waarin de voor- en nadelen inzichtelijk worden gemaakt. 
2. Het opzetten van een pilot met in ieder geval 2 aannemers om resultaten op te halen.

Permanente Bewoning Recreatiewoningen
Dit project is gestart in 2015 en wordt ook in 2019 voortgezet. Tevens wordt in 2019 een recreatie park 
bezocht. De controles worden verricht door de toezichthouders van het team Toezicht en handhaving 
OR. Hiervoor is 336 uur geraamd. De juridische handhaving wordt gedaan door de medewerkers van 
het team Juristen handhaving. Door te weinig capaciteit is dit project in 2018 beëindigd, maar zal in 
2019 een vervolg krijgen

Doel: 
Het beëindigen en voorkomen van strijdige bewoning van recreatiewoningen.

Indicator:
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1. Het aantal strijdige bewoningen van recreatiewoningen.
2. Het aantal strijdige bewoningen die zijn beëindigd.

Bebouwing  recreatieparken
Dit project wordt in 2019 voortgezet.  
 

Doel:
De bebouwing op 4 recreatieparken laten voldoen aan de wet- en regelgeving.

Indicator:
1. Het aantal strijdigheden op 4 recreatieparken.
2. Het aantal beëindigde strijdigheden op 4 recreatieparken.

Jaarverslag 2018 en Uitvoeringsprogramma 2019 VTH
52



HOOFDSTUK 6. APV/overig

Het taakveld APV/overig heeft betrekking op het houden van toezicht en het uitvoeren van controles 
voor onder andere de onderstaande taken, waarbij veiligheid en leefbaarheid van de omgeving 
uitgangspunt is. Het toezicht wordt uitgevoerd door de toezichthouders van het team Toezicht en 
handhaving OR (openbare ruimte). Het toezicht en de handhaving van de Drank- en horecawet wordt 
eveneens uitgevoerd door het team Toezicht en handhaving OR, maar wordt beschreven in paragraaf 
7. Dit zijn de volgende taken:
 Parkeren
 Evenementenvergunningen
 Ingebruikname van gemeente-eigendom
 Illegale uitweg/inrit
 Kermissen
 Paasvuren/Stookontheffingen
 Geluid
 Reclameobjecten
 Milieumeldingen en –klachten (niet inrichting gebonden)
 Kampeerfeesten
 Overlast drugs openbare ruimte
 Ondersteuning van de politie
 Ondersteuning ondermijning
 Meldingen en klachten

Toezicht en handhaven APV/overig gebeurt via twee stappen. 
 Stap 1: Aanbod gestuurd

 Meldingen en klachten
 Evenementen en kermissen
 Illegale uitweg/inrit

 Stap 2: Vrije veldtoezicht
 Algemeen, de oog- en oor-functie voor collega’s en ketenpartners.
 Specifiek: niet vergunde en illegale activiteiten die betrekking hebben op de APV.

Stap 1: Aanbod gestuurd
Het toezicht op de APV is grotendeels aanbod gestuurd. Dat wil zeggen dat de inzet van de capaciteit 
voor handhaving grotendeels afhankelijk is van de verleende vergunningen en/of meldingen en 
klachten. Daarnaast gaat het om de inzet van capaciteit bij vastomlijnde c.q. jaarlijks terugkerende 
taken.

Kampeerfeesten
Het organiseren van kampeerfeesten is voor jongeren in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen erg 
belangrijk. Wij hebben de ambitie dat jongeren zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. 
Daartoe behoort ook het organiseren van veilige kampeerfeesten.
Al vele jaren kamperen jongeren in een weiland. De laatste jaren lijkt het of de nadruk meer ligt op het 
drinken van alcohol dan op het kamperen. De strafrechtelijke mogelijkheden met betrekking tot het 
drankgebruik op eigen terrein zijn beperkt. 
Evenals vorig jaar zal in de gemeente Tubbergen in het voorjaar van 2019 worden gestart met de 
voorbereidingen van de kampeerfeesten. Er wordt onder andere een plan van aanpak opgesteld, 
waarbij – naast de toezichthouders ook wordt samengewerkt met medewerkers van het team 
Veiligheid, de preventiemedewerker sociaal domein en met de politie.
De gemeente Dinkelland start dit jaar met de organisatie van veilige en gezonde kampeerfeesten. 
Voor de (preventieve) inzet in 2019 van de toezichthouders is 200 uur geraamd.

Carbid schieten
Carbid schieten tijdens de jaarwisseling kent een jarenlange traditie. Wij zijn van mening dat deze 
traditie in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen kan voortbestaan, maar dan wel op een veilige 
manier. Daarom gaan wij een aantal acties in gang zetten. Zo gaan we communiceren over de regels 
van het carbid schieten en de risico’s wanneer de regels niet of slecht worden nageleefd. Ook worden 
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goede voorbeelden van het carbid schieten belicht. Verder ondersteunen de toezichthouders de politie 
waar nodig op locatie. 

Milieuklachten en -meldingen
Een toezichthouder van het team Toezicht en handhaving OR zal in 2019 de behandeling van klachten 
en meldingen milieu uitvoeren, die niet onder de ODT vallen. Voor deze taak is 300 uur opgenomen. 
Het gaat bijvoorbeeld om geurklachten, het voeren van een inrichting aan huis, het verbranden van 
afval en het storten van afval.

Kermissen in eigen beheer
De kermissen van Denekamp en Ootmarsum worden door de gemeente Dinkelland in eigen beheer 
georganiseerd. De toezichturen zijn opgenomen bij de raming voor de uren voor het toezicht bij 
evenementen. Het team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte heeft voor dit onderdeel 60 uur 
gereserveerd. De gemeente Tubbergen heeft geen kermissen die in eigen beheer worden 
georganiseerd.

Evenementen 
Er worden jaarlijks ongeveer 315 evenementen georganiseerd in de gemeente Dinkelland en de 
gemeente Tubbergen. Bij evenementen is het wenselijk dat toezicht wordt gehouden. De 
vergunningverleners delen de evenementen in op basis van risicofactoren en verwachte 
bezoekersaantallen in A, B of C evenementen. Hierbij zijn de C evenementen het grootst en melding 
evenement A het kleinst qua bezoekersaantallen. 
C evenementen worden door de brandweer gecontroleerd op het controle aspect brandveiligheid. De 
overige aspecten bijvoorbeeld constructie, drank en horeca, terreininrichting en geluid worden door de 
gemeentelijke toezichthouders bekeken (ook is het mogelijk dat een toezichthouder gezamenlijk met 
de brandweer de controle uitvoert). De A en B evenementen worden op basis van ervaring van 
voorgaande jaren bezocht door de gemeente, hierbij kan de brandweer worden gevraagd mee te 
gaan. De A evenementen worden 50% gecontroleerd, de B evenementen 75% en de C evenementen 
100%. Van de meldingen klein evenement wordt 20% gecontroleerd.

Doel:
Het verrichten van controles op naleving van verleende evenementenvergunningen.

Indicatoren:
1. Het aantal A,B en C evenementencontroles en meldingen klein evenement
2. Het aantal overtredingen
3. Het aantal verstuurde constateringsbrieven.

Het uitvoeren van controles bij evenementen behoort tot de werkzaamheden van het team Toezicht en 
handhaving OR. Een deel van deze controles wordt uitgevoerd door de toezichthouders van het team 
Toezicht Bouwen/RO.

Voor evenementen is 920 uur geraamd, dit zijn alle benodigde uren voor evenementen met 
uitzondering van de overleggen. Naar aanleiding van de resultaten van het project 
evenementenveiligheid is de functie van evenementenconsulent in het leven geroepen. Hiervoor is 
320 uur geraamd.

Geluid
De werkzaamheden voor geluid hebben betrekking op het monitoren, het plaatsen en het ophalen van 
de geluidsmeter bij evenementen. Waar mogelijk zal deze activiteit samen gaan met het uitvoeren van 
een controle. Deze controle wordt uitgevoerd door de toezichthouder van het team Toezicht 
Bouwen/RO. Hiervoor is 60 uur beschikbaar.

Parkeren 
In alle kernen kan vrij worden geparkeerd, voor zover dit niet door verboden is geregeld. In de 
gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn bestuurlijke afwegingen gemaakt om de parkeercontroles in 
de blauwe zone te verminderen. Wegens versterking  bij het team Toezicht en handhaving OR (de 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren, Boa’s) worden er in 2019  meer uren vrijgemaakt voor 
parkeren. Daarom zijn in de planning voor 2019 de  uren verhoogd naar 679 uur.
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Parkeercontroles bij evenementen worden meegenomen in de uren voor het toezicht tijdens 
evenementen en de controles op parkeerexcessen zijn ongewijzigd.  

Doel:
Het voorkomen van parkeerexcessen.

Indicator: 
Het aantal parkeerovertredingen.

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitweg
Aan het toezicht op de omgevingsvergunning voor de activiteit uitweg is een lagere prioriteit 
toegekend. De controlefrequentie met betrekking tot deze vergunning is 20% (1 op de 5 vergunningen 
zal worden gecontroleerd).

Reclame zonder vergunning/melding
De controles op reclameobjecten vinden plaats door  een medewerker van het team Toezicht en 
handhaving RO. In 2019 zijn voor deze activiteit 474 uur geraamd. 

Doel:
Het controleren van reclameobjecten waar sprake is van ernstige mate van strijd met redelijke eisen 
van welstand – ofwel een exces. 

Indicator: 
1. Het aantal excessen.

Ondersteuning politie
Ondersteuning politie houdt in dat regelmatig overleg plaatsvindt tussen de toezichthouders APV en 
de politie over zaken waarin de politie en de gemeenten Dinkelland en Tubbergen samen kunnen 
werken, zoals bijvoorbeeld bij kampeerfeesten, kermissen, overlast jeugd, klachten over dealen.

Paasvuren
Voor het organiseren van een paasvuur is een stookontheffing en eventueel een 
evenementenvergunning nodig. Het betreft een milieutaak die door de toezichthouders van het team 
Toezicht en handhaving OR wordt uitgevoerd. Deze toezichttaak is verwoord in de hoofdstuk 2 Milieu. 

Omgevingsvergunning voor de activiteit kappen
Het controleren van de omgevingsvergunning voor de activiteit kappen is van belang om te 
constateren of de herplantplicht verbonden aan deze vergunning, is uitgevoerd. Aan de herplantplicht 
moet binnen één jaar na het uitvoeren van de kap worden voldaan. Aan het uitvoeren van de herplant 
wordt grote waarde gehecht. Daarom worden alle vergunningen, waar een herplantplicht in is 
opgenomen, gecontroleerd. Deze taak wordt uitgevoerd door een medewerker van het 
organisatieonderdeel Openbare Ruimte. 

Controle kapverordeningen Gemeente Dinkelland en Tubbergen
Meldingen en eigen constateringen van illegale kap worden gecontroleerd op basis van de 
kapverordeningen. Deze controles dragen bij aan het voorkomen van het verdwijnen van 
houtopstanden. Deze taak wordt uitgevoerd door een medewerker van het organisatieonderdeel 
Openbare Ruimte.

Beplantingsplan
Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk met een bepaalde omvang kan 
als voorschrift het uitvoeren van een beplantingsplan zijn verbonden. Het beplantingsplan dient als 
landschappelijke inpassing van het te bouwen bouwwerk. Het toezicht met betrekking tot het uitvoeren 
van een beplantingsplan, controle van illegale kap en het toezicht op de herplantplicht wordt niet 
uitgevoerd door de toezichthouders van het organisatieonderdeel Publieke Dienstverlening.. 
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Voornoemde taken worden verricht door een medewerker van de afdeling Openbare Ruimte. Voor de 
uitvoering van deze taken is 1250 uur geraamd. De juridische handhaving ligt wel bij de het 
organisatieonderdeel Publieke Dienstverlening..

Vergunningen/meldingen APV/overige
In onderstaand overzicht staat het totaal aantal te verwachten vergunningen/meldingen in 2018 met 
betrekking tot APV/overig vermeld. 

Omschrijving Aantal 
2016

Aantal 
2017

Aantal 
2018

Aantal 
2019

Inrichtingseisen DHW 12 12 12 12
Kermissen in eigen 
beheer 

2 2 2 2

Evenementen 400 240 240 315
Uitweg 40 40 40 40

Onderstaand overzicht maakt inzichtelijk hoeveel uren nodig zijn voor de uitvoering van aanbod 
gestuurde APV/overig taken.

Omschrijving Totaal 
2017

Totaal
2018

Totaal 
2019

Controle-
frequentie

Kengetal Benodigde 
uren

Inrichtingseisen DHW 12 12 12 100% 2,5 30
Kermissen in eigen 
beheer 

2 2 2 100% - 60

Evenementen 240 240 315
Melding klein 
evenement

85 20% 2,5 43

       A-evenementen 96 83 50% 5 210
       B-evenementen 138 139 75% 5 525
       C-evenementen 6 5 100% 8,25 42
Constateringsbrieven 
na evenementen 
(juridisch)

32 33 3 99

Uitweg 40 40 40 20% 1,5 15

Stap 2: Vrije veldtoezicht 
Naast het aanbod gestuurde toezicht vindt ‘vrije veldtoezicht’ plaats op activiteiten die mogelijk 
plaatsvinden zonder vergunning/ontheffing/melding. 
Dit betreft onder andere het toezicht op wildplassen, loslopende honden, hondenpoep en afval 
verbranden. Ook het constateren van illegale activiteiten als vuilstort en in gebruik nemen van 
gemeentegrond valt hieronder. De flexibele inzet van de toezichturen maakt het mogelijk dat controles 
doelgerichter kunnen worden uitgevoerd. 

Doel:
Meer flexibel en efficiënter werken door inzet uren overeenkomstig het nieuwe werken.

Indicator:
1. Deelnemen aan de briefing van de politie voor zowel grijze als groene Boa’s. Deze vindt gemiddeld 
eenmaal per twee maanden plaats.

Specifiek: illegaal stoken/vuilstort
Stoken is alleen toegestaan als men in het bezit is van een stookontheffing. Aan deze ontheffing zijn 
diverse voorwaarden verbonden. Zo is het alleen toegestaan om tak- en snoeihout te verbranden. Als 
geconstateerd wordt dat zonder ontheffing wordt gestookt of dat niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden, dan wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt. Tevens wordt een last onder 
dwangsom opgelegd om herhaling van de overtreding in de toekomst te voorkomen. 
Als wordt geconstateerd dat het illegale stoken (met name afval) binnen een inrichting plaatsvindt, 
wordt een rapport van bevindingen opgesteld. Dit rapport gaat vervolgens naar de milieupolitie. 
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Tevens wordt ook een last onder dwangsom opgelegd om herhaling van de overtreding in de toekomst 
te voorkomen.
Afval dient via de reguliere kanalen aangeboden te worden. Dit gebeurt echter niet in alle gevallen. 
Regelmatig wordt afval – vooral in het buitengebied – gedumpt. Bij een constatering van vuilstort 
wordt gekeken of achterhaald kan worden wie dit heeft gedaan. Als de overtreder kan worden 
achterhaald, wordt proces-verbaal opgemaakt en worden indien mogelijk de kosten verhaald. 

Specifiek: illegaal in gebruik genomen gemeente-eigendom 
Het komt voor dat burgers/bedrijven een stuk gemeentegrond toe-eigenen. Bijvoorbeeld voor de 
inrichting van hun tuin of erf. Het toe-eigenen van gemeentegrond is niet toegestaan. Als wordt 
geconstateerd dat een stuk gemeentegrond illegaal in gebruik is genomen, wordt een 
handhavingstraject ingezet. In enkele gevallen is het mogelijk dat het illegaal in gebruik genomen stuk 
gemeentegrond door gebruiker gekocht kan worden. Vooral het toezicht op illegaal gebruik is 
toegenomen. Meestal op verzoek van de Buitendienst dan wel na een melding.

Signaal en preventief toezicht
In 2019 ligt de nadruk voor wat betreft het toezicht op de vrije veld delicten evenals in 2018 op het 
voorkomen van overtredingen. Het zogenoemd preventief toezicht. Dit betekent onder andere dat de 
Boa’s zich meer laten zien in de openbare ruimte. 

We verwachten dat hier een preventieve werking vanuit zal gaan, waardoor het aantal overtredingen 
in ´het vrije veld´ zal afnemen. Ook vervullen medewerkers van het team Toezicht en handhaving OR 
de zogenoemde oog- en oorfunctie voor collega’s van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de 
ketenpartners.
Vanaf 2016 wordt structureel het aantal en de aard van deze overtredingen bijgehouden. Met de 
verkregen informatie kan meer sturing worden gegeven aan de inzet van de toezichtcapaciteit van het 
team Toezicht en handhaving OR.

Doel: 
Het registreren van alle geconstateerde vrije veld delicten om zo inzicht te verkrijgen in het aantal en 
soort overtredingen.

Indicator:
1. Vrijeveld registratie middels squit2go voor de vrije veld delicten per taakvelden V & H. 
2. Alle vrije veld delicten zijn afgehandeld.

Vrije veldtoezicht
Naast het aanbod gestuurde toezicht vindt vrije veldtoezicht plaats op activiteiten die mogelijk strijdig 
zijn met wet- en/of regelgeving.
Het vrije veldtoezicht bij milieu heeft betrekking op constateringen waarbij sprake is van:
 Het drijven van een inrichting zonder geldige vergunning/melding. Als dit het geval is, dan wordt 

de drijver van de inrichting verzocht een (nieuwe) vergunning/melding in te dienen. 
 Directe milieugevolgen en/of direct gevaar voor de volksgezondheid/veiligheid. 
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HOOFDSTUK 7. Drank- en Horecawet (DHW)

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2014 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet (DHW) 
geworden. Zowel op juridisch-, handhavings- als op educatief vlak is de gemeente de regisseur van 
het Nederlandse alcoholbeleid. Het verplichte preventie- en handhavingsplan is in feite de wettelijke 
bekrachtiging van dit gegeven. Het toezicht op de naleving van de DHW is een onderdeel van de 
integrale aanpak van alcoholmatiging. 

De geplande handhavingsacties in 2019 zijn vastgelegd in het Preventie- en handhavingsplan alcohol 
2018 – 2021. Op hoofdlijnen kunnen wij in 2019 de volgende handhavingsacties uitvoeren: 
 Controleren tijdens evenementen op de naleving van de DHW en de Horecaverordening.
 Regelmatig het gesprek aangaan over de gevolgen van het niet-naleven van de regels uit de DHW 

met als doel het vergroten van het naleefgedrag met betrekking tot het drinken van alcohol door 
jongeren. Controleren van de naleving van de DHW en de Horecaverordening voor het schenken 
van alcoholhoudende drank door para-commerciële instellingen, zoals sportverenigingen en 
‘Kulturhusen’

 Handhaven van het verbod voor jongeren onder de 18 jaar, om op publiek toegankelijke plaatsen, 
in het bezit te zijn van alcoholhoudende drank.  Controleren van horecabedrijven op de naleving 
van de DHW en de Horecaverordening. De gemeente controleert op diverse aspecten, 
bijvoorbeeld de verplichte aanwezigheid van een leidinggevende, leeftijdstijdsaanduiding, 
toegangscontrole en op verstrekking van alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar. 
Horecagelegenheden die veelal door jongeren worden bezocht, zoals discotheken, behoren ook 
tot deze categorie.

 Controleren op de naleving van de wettelijke leeftijdsgrens bij de verstrekking van 
alcoholhoudende drank door niet vergunning plichtige horecabedrijven (art. 18 bedrijven), zoals 
supermarkten en cafetaria’s.

 Aan een jongere onder de 18 jaar kan een HALT-procedure aangeboden worden als alternatief 
voor een boete bij het in bezit hebben van alcohol.

 Controleren van jongeren tijdens de zogenoemde kampeerfeesten op excessief alcoholgebruik.

Verder zal toezicht plaatsvinden bij evenementen voor wat betreft de naleving van de regelgeving van 
de DHW, met name waarvoor een ontheffing ex artikel 35 DHW is afgegeven.

Doel: 
Het verrichten van controles op de naleving van de Drank- en Horecawet en de Horecaverordening.

Indicator:
1. Het aantal controles bij para-commerciële instellingen.
2. Het aantal hercontroles bij para-commerciële instellingen.
3. Het aantal en aard van de overtredingen bij para-commerciële instellingen.
4. Het aantal overtredingen Drank- en Horecawet bij evenementen.

Uren controles DHW
In de planning is 439 uur opgenomen voor het uitvoeren van DHW controles. In de planning zijn 
tevens uren voor juridische handhaving DHW en voor DHW controles op de inrichtingseisen 
opgenomen. 

Regionale samenwerking 
Er wordt samengewerkt met regionale toezichthouders voor de uitvoering van de Drank- en 
horecawet. Dit houdt concreet in dat de toezichthouders controles kunnen en mogen uitvoeren voor de 
samenwerkende gemeenten.
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HOOFDSTUK 8. Taakveld juridisch

8.1 Wabo
In het besluitvormingsproces van de omgevingsvergunningen dragen de juristen Wabo zorg voor de 
juridische ondersteuning. Het gaat daarbij om:
- de beantwoording van algemene juridische vragen of vragen over de te volgen procedure; 
- het behandelen van bedenkingen, zienswijzen, bezwaar, beroep en hoger beroep;
- en het adviseren van het bestuur hierin. 

Daarnaast voeren zij gevraagd (en ongevraagd) een juridische check op uitgaande documenten uit. Zij 
beoordelen daarin de juridische houdbaarheid van documenten. Ook zijn de juristen Wabo betrokken 
bij het opstellen van standaardteksten en verschillende beleidsdocumenten zodat deze blijven voldoen 
aan geldende wet- en regelgeving. Hierdoor dragen zij mede zorg voor de kwaliteit van de producten 
van de afdeling Wabo. De juristen Wabo zorgen voor een actueel kennisniveau door bijvoorbeeld het 
volgen van cursussen, maar ook door het bijhouden van wetswijzigingen en het volgen van 
jurisprudentie en ontwikkelingen in het vakgebied.

Naast bovenstaande activiteiten leveren de juristen input op organisatiebrede projecten en bij 
beleidsmatige ontwikkelingen die getrokken worden vanuit andere afdelingen. Ook dragen zij bij aan 
de vorming van bestemmingsplannen. Door hier op voorhand input te leveren worden problemen bij 
de toetsing van plannen voorkomen.  

Binnen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werken wij volgens een “andere aanpak”. Ingeval van 
bezwaar wordt door Wabo een afweging gemaakt of het mogelijk en wenselijk is om partijen met 
elkaar in gesprek te brengen om tot een oplossing te komen. Het inzetten van de ‘andere aanpak’ 
heeft een positieve invloed op de omgang van partijen met elkaar. Deze werkwijze kan echter wel 
meer capaciteit per zaak kosten maar kan de organisatie door het niet verder hoeven voeren van 
juridische procedures ook weer tijd opleveren. Ook ingeval van bedenkingen of zienswijzen wordt per 
casus gekeken of een andere aanpak een oplossing kan bieden.

8.2 Toezicht & handhaving
Er moet uitvoering worden gegeven aan wettelijke taken. Onder andere is wettelijk vastgelegd dat 
binnen acht weken op een handhavingsverzoek moet worden beslist. Als dit niet gebeurt, neemt het 
risico op in-gebreke-stellingen en schadeclaims toe. Dit is ontoelaatbaar. Ook is er een beginselplicht 
tot handhaving. Het is dus geen keuze of al dan niet gehandhaafd wordt, tenzij handhaving 
onevenredig is. Mede door handhavingsverzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures is het 
bestaansrecht gewaarborgd.

Risico’s
Om de juridische risico’s te kunnen beperken, moet in beeld worden gebracht wat de risico’s zijn. De 
volgende risicofactoren kunnen benoemd worden:
1. Een juridisch besluit moet voldoen aan geldende wet- en regelgeving en juridisch houdbaar zijn.

Hiertoe moet de kennis van de juristen actueel zijn. Dit kan door het volgen van cursussen, maar 
ook door het bijhouden van jurisprudentie en wijzigingen van wetgeving.

2. Het controlerapport van de toezichthouder. Uit jurisprudentie is gebleken waaraan een 
controlerapport moet voldoen. De jurist is eindverantwoordelijk en moet een onvoldoende 
controlerapport terugsturen naar de toezichthouder.

3. Handhavingsverzoeken.
4. Toename bezwaarschriften.
5. Toename (hoger) beroepsprocedures.
6. Toename schadeclaims en dus ook een toename van financiële risico’s.

Wanneer onterecht wel/niet wordt gehandhaafd kan schade ontstaan. Er kan dan met succes een 
schadeclaim worden ingediend. Het is daarom van essentieel belang dat juridisch een juiste 
beoordeling wordt gemaakt en een correct besluit wordt genomen. Hierdoor neemt het financieel risico 
af. Voor de punten 3, 4, 5 en 6 kan worden opgemerkt dat door deregulering steeds minder 
vergunningen worden verleend. Dit betekent dat er steeds meer taken naar handhaving verschuiven. 
Ook is de burger steeds mondiger geworden en weet welke juridische wegen open staan. Dit kan tot 
gevolg hebben een toename van handhavingsverzoeken, bezwaarschriften, beroepsprocedures en 
schadeclaims.
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Meer in overleg
Vergelijken we de afgelopen drie  jaar dan valt op dat er in zowel in 2017 als 2018 minder  
handhavingsverzoeken zijn ingediend. De “andere aanpak” heeft inmiddels geresulteerd in het 
intrekken van bezwaarschriften en handhavingsverzoeken. De gewijzigde werkwijze kan meer 
capaciteit kosten per zaak. Ook kan de nieuwe manier van werken invloed hebben op de doorlooptijd 
van zaken. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Nu we meer in gesprek gaan met betrokkenen, kost dat 
meer tijd. Hierbij moet gedacht worden aan reistijd naar locatie, tijd voor het gesprek, voorbereiding en 
nabespreking van het gesprek. Omdat afspraken gemaakt moeten worden, vinden deze veelal een 
week of soms nog later plaats. Een gesprek leidt echter niet altijd tot het beëindigen van een 
handhavingstraject, waardoor de doorlooptijd van een zaak langer kan worden. 

Er kunnen ten opzichte van de voorgaande drie jaar geen trends worden benoemd. 

Doel:
1. De handhavingstrajecten worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.
2. Het monitoren van handhavingstrajecten gedurende drie opeenvolgende jaren voor het bepalen van 
trends in de overtredingen per taakveld.

Indicator:
1. Aantal zaken in behandeling op 1-10-2018
2. Aantal zaken in behandeling op 1-10-2019
3. Afgeronde juridische zaken van 1-10-2018 tot 1-10-2019
4. Gemiddelde doorlooptijd in weken van alle afgeronde juridische zaken in 2019
5. Aantallen voornemen lasten onder dwangsom
6. Aantallen verbeurde dwangsom
7. Ontvangen dwangsommen
8. Aantallen voornemen lasten onder bestuursdwang
9. Aantallen lasten onder bestuursdwang
10. Aantallen gedoogbeschikkingen
11. Aantallen bezwaarschriften
12. Aantallen beroepschriften
13. Aantallen ingediende handhavingsverzoeken

Deelname aan projecten
Naast bovenstaande activiteiten leveren de juristen input op organisatiebrede projecten en bij 
beleidsmatige ontwikkelingen die getrokken worden vanuit andere organisatieonderdelen. 
In 2019 wordt in ieder geval deelgenomen aan de volgende projecten:
 permanente bewoning van recreatiewoningen;
 pilot slapende vergunningen;
 Omgevingswet.
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HOOFDSTUK 9. Meldingen en klachten

Meldingen/klachten komen in de meeste gevallen centraal binnen via het Klant Contact Centrum 
(KCC). Ook kan een klacht via het Meldpunt Overijssel bij gemeenten binnenkomen. Dit laatste 
gebeurt vooral als de klacht in de avonduren of weekend wordt ingediend. 

Als het gaat om een melding/klacht welke betrekking heeft op de taakvelden milieu, bouwen/RO, 
brandveiligheid, APV/overig of kinderopvang dan wordt de melding/klacht doorgezet naar het 
organisatieonderdeel Publieke Dienstverlening. Vervolgens wordt deze toebedeeld aan één van de 
medewerkers van de teams van het organisatieonderdeel Publieke Dienstverlening. 
Meldingen/klachten worden altijd in behandeling genomen, tenzij deze anoniem worden ingediend.

Anonieme klachten worden in principe niet opgepakt. Er zijn twee uitzonderingen wanneer een 
anonieme klacht wel wordt opgepakt, als:
 het gaat om een klacht waarbij de veiligheid in het geding is, of;
 het gaat om een klacht die een zodanige inbreuk heeft op de omgeving dat de toezichthouder deze 

situatie ook uit zichzelf zou oppakken als hij/zij deze in het veld was tegengekomen. 

Bij anonieme klachten die voldoen aan een van bovenstaande punten zal bij de behandeling van de 
klacht geen naam worden genoemd.

Doel:
Het registreren van klachten om inzicht te verkrijgen in het aantal en soort klachten. 100% van de 
klachten moet adequaat afgehandeld worden.

Indicator:
1. Alle klachten en meldingen digitaal worden vastgelegd in het Zaaksysteem. 
2. Percentage afgehandelde meldingen en klachten / doorverwijzing 100%
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