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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het jaarverslag 2020 en het uitvoeringsprogramma 
2021 VTH voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH 
(Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) vast te stellen en dit document ter beoordeling toe te sturen 
aan de Interbestuurlijke toezichthouder, Provinciale Staten. 
 
Toelichting 
Met het in werking treden van de Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) in 2016 en het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) in 2017 moeten wij periodiek een uitvoeringsprogramma en een jaarrapportage 
vaststellen voor VTH-taken. Deze stukken worden beoordeeld door Provinciale Staten in de rol van 
Interbestuurlijke toezichthouder. 
Met het vaststellen van het Jaarverslag 2020 en het Uitvoeringsprogramma 2021 VTH geven wij aan welke 
werkzaamheden Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de Omgevingsdienst Twente op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2020 heeft uitgevoerd en wat zij voor ons in 2021 
voornemens zijn uit te voeren. Het jaarverslag ODT ontbreekt in dit document omdat er aansluiting is 
gezocht bij de overige 14 partners zodat de ODT eenduidig en uniform kan rapporteren. Dit jaarverslag 
zullen wij u in het eerste kwartaal 2021 aanbieden. 
U wordt voor het uitvoeren van uw taak middels deze raadsbrief op de hoogte gesteld. Daarnaast zal het 
document naar de provincie worden gestuurd. Als interbestuurlijke toezichthouder toetst zij aan de hand van 
het document of wij voldoen aan de kwaliteitscriteria voor VTH. Tevens informeren wij het bestuur van 
waterschap Vechtstromen en de directie van de Omgevingsdienst Twente omdat zij milieutaken namens ons 
uitvoeren. 
Met het bijgevoegde document wordt voldaan aan de wettelijke verplichting uit het Besluit omgevingsrecht. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 7.3 lid 4 en in artikel 7.7 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht staat dat wij u moeten informeren 
over respectievelijk het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag. Hiermee verschaffen wij u inlichtingen die 
u voor de uitoefening van uw taak nodig heeft. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 
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 plv. secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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Voorwoord en leeswijzer 
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2020 en het Uitvoeringsprogramma 2021 voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (hierna Noaberkracht) voor de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen.  
 
Doel van dit document is het vastleggen van de behaalde resultaten van 2020 en de doelstellingen voor 
2021, die gebaseerd zijn op bestuurlijke keuzes, vastgesteld beleid, wettelijke verplichtingen en de 
beschikbaar gestelde middelen.  
 
In dit document wordt ook aandacht besteed aan niet Wabo-gebonden taken waarvoor de gemeente geen 
verplichting heeft tot het opstellen van een programma. Het gaat dan om taken die voortvloeien uit onder 
andere bijzondere wetten, de Drank- en horecawet (DHW) en de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). Met dit document hebben de colleges een instrument om te sturen op wat zij voor het komend jaar 
belangrijk achten, waarna het document ter kennisgeving aan beide gemeenteraden wordt aangeboden. 
De raden kunnen vanuit hun controlerende rol met de colleges in gesprek gaan over de resultaten van 
afgelopen jaar en de gemaakte keuzes in het uitvoeringsprogramma voor komend jaar. 
 
Het document omvat de werkzaamheden op het gebied van Milieu, Bouw, Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Brandveiligheid, Drank- en Horecawet, Evenementen, Kinderopvang en Peuterspeelzaal en overige APV-
zaken. Het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma zijn geïntegreerd tot één document. Er wordt per 
bovengenoemd vakgebied eerst verantwoording over de periode 1 oktober tot 30 september afgelegd 
waarna in de volgende paragraaf de uitvoering voor het komend jaar wordt uitgewerkt. Op deze manier 
wordt getracht een document tot stand te brengen waarbij per vakgebied en vakdiscipline (VTH) de 
verbinding wordt gezocht tussen de verantwoording en de uitvoering. Aan het eind van elk vakgebied 
worden de projecten benoemd waarbij wordt aangegeven welke disciplines hierbij betrokken zijn.  
 
Tevens is als bijlage in dit document het uitvoeringsprogramma 2021 van de Omgevingsdienst Twente 
(hierna ODT) opgenomen. Vanuit de 14 Twentse gemeenten en de Provincie wordt er jaarlijks een uniform 
uitvoeringsprogramma (wettelijke plicht) vastgesteld waarmee elke partner een afzonderlijk programma 
vaststelt zodat de ODT 14 eenduidige programma’s heeft die zij vervolgens kan samenvoegen tot 1 groot 
uitvoeringsprogramma ODT.  
Dit geldt ook voor het uniforme jaarverslag over de uitgevoerde werkzaamheden van de ODT. Omdat het 
merendeel van de ODT-partners een jaarverslag van januari tot januari heeft, is vanuit Noaberkracht hier 
aansluiting bij gezocht zodat de ODT ook hier uniform kan rapporteren. Dit betekent dat het jaarverslag van 
de ODT in het eerste kwartaal van 2021 wordt aangeboden. Er wordt in dit document dus geen 
verantwoording afgelegd voor de taken die de ODT voor Noaberkracht uitvoert. 
 
Het jaarverslag en uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks beoordeeld door de Interbestuurlijke 
Toezichthouder (IBT), de provincie Overijssel. Naast deze beoordeling komt IBT ook met aanbevelingen en 
aandachtspunten voor Noaberkracht wat zij voor het komend jaar kunnen verbeteren. Deze worden in het 
nieuwe uitvoeringsprogramma verwerkt.   
 
Met het vaststellen van het jaarverslag en uitvoeringsprogramma en het toesturen aan de gemeenteraden, 
het bestuur van het waterschap en de Interbestuurlijke toezichthouder wordt tevens voldaan aan de 
wettelijke plicht zoals bedoelt in artikel 7.3 (uitvoeringsprogramma) en artikel 7.7 (jaarverslag) van het 
Besluit omgevingsrecht (Bor). 
 
In hoofdstuk 1 worden organisatieontwikkelingen, de planning- en control-cyclus en de herkomst van de 
indicatoren die in het UP en jaarverslag worden gehanteerd benoemd.  
De wettelijke grondslag en ontwikkelingen van dit document staan in hoofdstuk 2 vermeld. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op wat de formatie binnen Noaberkracht is en hoe aan deze in het volgend 
jaar invulling wordt gegeven. Hoofdstuk 4 gaat over de impact van de Coronacrisis op onze VTH-
werkzaamheden. De daaropvolgende hoofdstukken gaan per vakgebied over de bereikte resultaten van 
het afgelopen jaar en wat er het komend jaar wordt uitgevoerd.  
 
Zoals in voorgaande jaarverslagen is aangegeven, zal op gebied van Openbare orde en Veiligheid en 
Kinderopvang en peuterspeelzalen geen verantwoording meer worden afgelegd omdat zij hun eigen 
verplichtingen kennen met betrekking tot rapportages.   
 
In dit document wordt naar (beleids-)documenten verwezen. In de bijlage vindt u een overzicht van deze 
(beleids-)documenten, waarin vermeld is wanneer deze door de colleges zijn vastgesteld en wat de 
vindplaats van deze documenten is.  



 

7 
Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

Samenvatting 
 
In deze samenvatting worden kort de behaalde resultaten van afgelopen jaar en de planning van komend 
jaar vermeld. De toelichting op de behaalde resultaten kan de lezer in het hoofdstuk van het betreffende 
vakgebied raadplegen. 

Impact Coronacrisis 
2020 is voor iedereen een bijzonder jaar dat zich vooral tekent door de Coronacrisis. Deze crisis waarbij 
sprake is van een ‘nieuw normaal’ heeft invloed op de werkzaakheden binnen Noaberkracht, zo ook binnen 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.  
 
Bij Toezicht en Handhaving heeft dit ertoe geleid dat de werkzaamheden voor een groot deel zijn verlegd 
naar het ondersteunen van de Veiligheidsregio door controles uit te voeren op de Noodverordening Covid-
19 en de landelijke regels. In een periode van 3½ maand (half maart tot en met juni) is er 2400 uur (1,93 
fte) inzet gepleegd. Vertaalt naar een werkweek zou dit neerkomen op 3,1fte per werkdag die in deze 
periode voor controles is ingezet en dus niet kon worden ingezet op regulier werk. Dit heeft invloed op het 
niet halen van de gestelde doelen uit het uitvoeringsprogramma 2020.  
 
Bij Vergunningen was een toename van werkzaamheden en contactmomenten met de burgers merkbaar 
omdat de burgers naar alternatieve werkzaamheden, zoals verbouwingen en kluswerkzaamheden zochten, 
omdat zij in een lock-down terecht kwamen waarbij zij hun eigenlijke werk, niet meer konden uitvoeren.  

Beleid/ontwikkelingen 
Voornemen was in 2020 om VTH-beleid op te stellen voor de taken die Noaberkracht uitvoert. In 2020 is 
regionaal gestart met uniform VTH-beleid, het aanschaffen van een risicoanalyse en het ontwikkelen van 
een uniform format voor een omgevingsanalyse. Deze hebben invloed op het VTH-beleid voor 
Noaberkracht. Daarnaast worden bij het opstellen van dit beleid ook teams meegenomen die hier tot op 
heden niet bij betrokken zijn geweest. Digitaal vergaderen is niet het geijkte middel om hele teams hierin 
mee te nemen. 
In afwachting van eerder genoemde producten wordt in 2021 een mini-evaluatie op bestaande, 

vastgestelde, beleidsdocumenten uitgevoerd en waar nodig geactualiseerd. 

 

De kwaliteitscriteria zal nog in 2020 worden vastgesteld, verdere implementatie van deze criteria en 

inzichtelijk maken in welke mate de organisatie hieraan voldoet zal in 2021 worden opgestart. 

Het inwerking treden van de Omgevingswet is verschoven van januari 2021 naar januari 2022. Ondanks 

het uitstel, blijft Noaberkracht hard werken aan de implementatie. Er zijn projecten opgestart waarbij 

Vergunningverlening betrokken is. Handhaving moet nog een plek krijgen. 

Beschikbare formatie 
Voor vergunningverlening is bij team Wabo de capaciteit in 2020 niet gewijzigd. Voor 2021 wordt 
onderzocht of de formatie uitgebreid kan worden vanwege de sterk toenemende werkdruk binnen het team. 
Voor toezicht is bij team Toezicht bouwen/RO de capaciteit volledig ingevuld en blijft deze voor 2021 
ongewijzigd. Bij team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte is er personele verloop geweest waardoor 
er in 2020 2,7 fte minder beschikbaar is geweest met als gevolg dat doelstellingen niet gehaald zijn. In 
december 2020 vertrekt een medewerker en met ingang van 1 maart 2021 zal nog een medewerker 
vertrekken. Het aanstellen van nieuwe medewerkers heeft prioriteit maar zal ook vanwege het aanwijzen 
als BOA invloed hebben op de uitvoeringstaken van dit team.  
Bij team IBOR is de capaciteit voor 2020 niet gewijzigd. In 2021 maakt de toezichthouder gebruik van het 
generatiepact en zal nog 0,6fte beschikbaar zijn. Dit is voldoende om de actuele taken te kunnen uitvoeren. 
Het inlopen van achterstanden (controle oude herplantingsplicht) zal daardoor iets minder snel gaan. Bij 
team Juristen Handhaving is er per 1 januari 2020 vacatureruimte die nog niet is ingevuld. De formatie blijft 
voor 2021 ongewijzigd. De vacatureruimte zal worden ingevuld.  
Voor de ODT is in 2020 9.269 uur ingebracht. Uit monitoring blijkt dit onvoldoende te zijn en ontstaan er 
achterstanden. Voor 2021 heeft er bijsturing plaatsgevonden en zijn er structureel middelen beschikbaar 
ten hoogte van 14.379 uur. Ook zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van 1.500 uur om 
achterstanden bij vergunningen weg te kunnen werken.  
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Taakveld Milieu 
Noaberkracht is verantwoordelijk voor het afhandelen van niet inrichtingsgebonden milieuklachten en 

stookontheffingen/paasvuren. Voor het afhandelen van niet inrichtingsgebonden milieuklachten zoals 

afvaldumpingen heeft het team THOR in 2020 275 uren nodig gehad. Dit is conform de gestelde prognose. 

Voor 2021 worden voor deze taak 275 uren ingepland. Door de coronacrisis zijn de paasvuren afgelast en 

zijn geen controles uitgevoerd. Voor 2021 wordt van een ongewijzigd aantal aanvragen voor paasvuren 

uitgegaan. Daarnaast is er in 2020 5 keer illegaal afvalbranden geconstateerd. Dit is minder in vergelijking 

met andere jaren. In één situatie is proces verbaal aangezegd. Verwacht wordt dat er in 2021 6 keer een 

constatering wordt gedaan. Het team Juristen Handhaving heeft 2 handhavingsverzoeken afgehandeld en 

heeft tevens 2 dwangsomprocedures en een beroepsprocedure afgehandeld. Voor 2021 zullen deze 

aantallen aangehouden worden.  

In 2020 waren op het gebied van milieu een aantal projecten gepland.  
- Het project Verkeersmilieukaart is in 2020 opgeleverd. Onder de Omgevingswet zullen 

waarschijnlijk ook de gemeentewegen verplicht gemonitord moeten worden wat inhoud dat de 

Verkeersmilieukaart periodiek herzien moet worden. 

- Asbestdaken is een lopend project waarbij het verwijderen van asbestdaken gecombineerd wordt 

met duurzaamheid.  

- De bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer is in 2020 door de PFAS-problematiek 

aangepast en vastgesteld. 

- De overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeente worden middels een pilot bij 3 

gemeenten, knelpunten geïnventariseerd waarvan de resultaten in 2021 volgen.  

- Afvalwaterinjectie NAM locaties. Er hebben in 2020 informatieavonden plaatsgevonden. In 2021 

zal opnieuw een evaluatie naar de waterinjectie worden uitgevoerd waarbij gekeken wordt of 

afvalwaterinjectie nog steeds de best bestaande techniek is. 

- Project gevelsanering B-lijst, (verkeerslawaai). Er is door Bureau Verkeerslawaai positief besloten 

op de voorbereidingssubsidie. Er volgt een definitief saneringsplan waarna in 2021 en 2022 

uitvoering kan plaatsvinden.  

Taakveld Bouwen 
Er zijn in 2020 226 omgevingsvergunningen bouw < €100.000 verleend. Dit is 8 hoger dan de prognose 
maar ligt in lijn met 2019 (230). Voor 2021 worden 230 aanvragen verwacht. Er zijn in totaal 187 
vergunningen bouw > €100.000 < €1.000.000 verleend. Dit is 85 hoger dan de prognose en is ook meer 
dan er in 2019 (131) zijn verleend. Voor 2021 worden 180 aanvragen verwacht. Het aantal vergunningen 
bouw > €1.000.000 ligt met 3 lager van de prognose van 8 en het aantal vergunningen in 2019 (7). Voor 
2021 worden er 6 aanvragen verwacht. Reden van deze verschillen is niet bekend. Het aantal 
omgevingsvergunningen bouw wordt markt gestuurd waar Noaberkracht geen invloed op heeft. 
Noaberkracht gaat voor 2021 uit van 230  
 
Bij toezicht zijn er 416 bouwcontroles van het geplande aantal van 767 uitgevoerd. Voor 2021 is op basis 
van de te verwachten aanvragen het aantal controles op 986 gepland. Er zijn 315 sloopmeldingen 
gecontroleerd. Dit is conform de planning zodat team BAG en WOZ in het kader van objectregistratie en 
OZB de gegevens kan actualiseren. Voor 2021 worden 315 sloopmeldingen verwacht. Tijdens 
vrijeveldcontrolel zijn 29 gevallen van illegale sloop/bouwwerkzaamheden aangetroffen. Het niet behalen 
van het aantal bouwcontroles komt omdat niet alle verleende vergunningen in 2020 ook in 2020 in 
uitvoering zijn gegaan en omdat een deel van de capaciteit ingezet is voor controle van de 
Noodverordening Covid-19. 
Het team Juristen Handhaving heeft 37 handhavingsverzoeken behandeld en 33 keer een last onder 

dwangsom opgelegd waarvan 3 dwangsommen zijn verbeurd. Er zijn 12 bezwaarschriften, 10 

beroepszaken en 1 hoger beroepszaak afgehandeld. Er is 4 keer conflicthantering ingezet waarvan 3 

succesvol. Voor 2021 wordt op alle producten een lichte stijging verwacht. 

In 2020 waren op het gebied van bouw een aantal projecten gepland. 
- Het Projectbebouwing recreatieparken heeft geen uitvoering in 2020 gehad omdat er aan een 

veegplan Buitengebied 2016 gewerkt wordt die invloed heeft op het project. Na vaststelling van het 
bestemmingsplan zal het project weer opgestart worden. 

- Pilot slapende vergunningen is vanwege capaciteitsproblemen door de coronacrisis in 2020 niet 
voortgezet.  

- Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid van gevels heeft inzichtelijk gemaakt dat er binnen de 
gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen geen brandgevaarlijke gevels aanwezig zijn die 
aan de omschrijving van het ministerie van BZK voldoen. 
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Taakveld Ruimtelijke ordening 
Er zijn in 2020 conform de prognose 120 vergunningen met een binnenplanse of buitenplanse afwijking 
verleend. Dit zijn er 10 minder dan gepland. Omdat jaarlijkse het aantal aanvragen daalt, worden er 114 
aanvragen in 2021 verwacht. Daarnaast zijn er conform de prognose 9 omgevingsvergunningen verleend 
die betrekking hadden op monumenten of beschermde stads- dorpsgezichten. Voor 2021 worden er 9 
aanvragen verwacht.  
In 2020 is het strijdig gebruik bestemmingsplannen niet apart van illegale bouwwerkzaamheden 
geregistreerd waardoor geen directe resultaten bekend zijn. In 2021 zal hier apart op gemonitord worden.  
 
 In 2020 waren op het gebied van Ruimtelijke ordening een aantal projecten gepland. 

- Bij project Bed&Breakfast is er een inventarisatie uitgevoerd. De brandweer neemt op het gebied 
van brandveiligheid deze objecten mee in de reguliere controles. Het project is daarmee afgerond. 

- Project Permanente bewoning recreatiewoningen. Bij 2 van de 21 onderzochte woningen was 

voldoende bewijslast om een voornemen last onder dwangsom op te stellen. De vervolgstap is het 

opleggen van een definitieve last onder dwangsom.   

Taakveld Brandveiligheid 
Het aantal verleende gebruiksvergunningen (4) en het aantal ontvangen meldingen brandveilig gebruik (25) 
komt nagenoeg overeen met de prognose voor 2020. Voor 2021 worden dezelfde aantallen aangehouden.   
Er zijn 100 van de 110 geplande controles uitgevoerd. Door de coronacrisis zijn de aantallen niet gehaald. 
Er zijn 22 ‘hercontroles’ uitgevoerd. Naar aanleiding van deze ‘hercontroles’ is er in 7 gevallen een last 
onder dwangsom opgelegd. Ook zijn er 2 handhavingsverzoeken afgehandeld.  
Het naleefgedrag in de gemeente Tubbergen (80%) is hoger dan in de gemeente Dinkelland (40%) 
waarmee de gemeente Dinkelland op het landelijk gemiddelde ligt. Het verschil tussen de twee gemeenten 
is niet te verklaren. Ook zijn er in verband met de coronacrisis uitnodigingen voor zelfscans verstuurd. 
Deze zelfscans zijn nog niet allemaal uitgevoerd waardoor er nog geen conclusies getrokken kunnen 
worden. Voor 2021 zijn 118 controles gepland waarbij de zorg met het oog op “ontruiming bij brand” een 
hoge prioriteit heeft.  

Taakveld Drank- en Horecawet 
Vanwege capaciteitsproblemen zijn er tot de coronacrisis slechts 2 evenementen gecontroleerd. Door de 
coronacrisis zijn vervolgens veel horecagelegenheden gesloten en zijn veel evenementen komen te 
vervallen. Er hebben voornamelijk kleinschalige evenementen plaatsgevonden, waar geen toezicht op 
wordt gehouden. Voor 2021 worden 732 uren voor controles gereserveerd. Voor het verstrekken van 
drank- en horecavergunningen zijn 16 controles op de inrichtingseisen uitgevoerd. Dit is conform de 
planning 2020. Er was 1 ‘hercontrole’. Voor 2021 worden 15 aanvragen verwacht. In 2020 zijn er geen 
juridische handhavingstrajecten gestart. 
 
In 2020 was op het gebied van de Drank- en Horecawet een project Kampeerfeesten gepland. 

- Voor kampeerfeesten hebben zich 161 groepen aangemeld. Dat zijn er 60 meer dan in 2019. Deze 
toename is mogelijk het gevolg van de coronacrisis omdat mensen geadviseerd werden niet naar 
het buitenland op vakantie te gaan en de jongeren op deze manier vertier zochten. Ook het aantal 
overlastmeldingen ligt hoger dan in 2019 (27 om 4). Ook hier ligt de oorzaak vermoedelijk aan de 
coronacrisis. Omdat mensen thuis moesten blijven, waren ze mogelijk gevoeliger voor overlast 
door de omgeving. Ook mochten er geen feesten in (para-)commerciële inrichtingen en 
evenementen gehouden worden. Mogelijk dat mensen dachten dat er ergens een illegaal feest 
plaatsvond en hier een melding van maakten. Door capaciteitsproblemen en de coronacrisis zijn er 
door toezichthouders geen controles op locaties uitgevoerd. De politie is vanwege overlast op 1 
locatie ter plekke geweest. Bij een locatie die zich had aangemeld is een 
handhavingswaarschuwing afgegeven omdat hier geen sprake was van een kampeerfeest maar 
een feest waar een vergunningplicht voor gold. 

Taakveld Evenementen 
Er zijn 40 van de 126 geplande controles uitgevoerd. Deze vonden voor de coronacrisis plaats. De 
evenementen die in de coronacrisis plaatsvonden waren kleinschalige A-evenementen waar met 
aanwijzingen gedragingen bijgestuurd konden worden. Er zijn een juridische handhavingstrajecten 
opgestart wegens het houden van een evenement (300 p.) zonder vergunning. Voor 2021 worden 250 
aanvragen voor een evenement verwacht. Hiervoor zijn 141 controles gepland. 
 
In 2020 was op het gebied van Evenementen een project Geluid bij carnavalsoptochten gepland. 

- Tijdens de optochten van 2020 zouden er geluidsmetingen worden uitgevoerd en de bevindingen 
zouden geëvalueerd worden. Door het slechte weer zijn een aantal optochten niet doorgegaan. De 
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verwachting is dat in 2021 de optochten niet door kunnen gaan vanwege het Coronavirus. Daarom 
is het de bedoeling in 2022 de geluidsmetingen uit te voeren.   

Taakveld Kapverordening en Omgevingsvergunningen onderdeel Kappen 
Er zijn inclusief 76 eerder opgelegde erfbeplantingsplannen in totaal 116 erfbeplantingsplannen 
gecontroleerd. Ook zijn er inclusief 13 eerder verleende omgevingsvergunningen voor beplantingsplannen 
in totaal 29 controles uitgevoerd. In totaal hebben er 100 ‘hercontroles’ plaatsgevonden omdat aan de 
opgelegde (erf)beplanting niet voldaan was. Elf zaken zijn doorgestuurd naar team Juristen Handhaving 
waarna er in 5 gevallen een last onder dwangsom is opgelegd. Er zijn 2 handhavingsverzoeken ingediend 
en is er een keer gebruik gemaakt van een bezwaarprocedure. Het aantal gecontroleerde 
kapvergunningen (251) viel lager uit dan gepland (300) omdat er niet meer aanvragen waren 
binnengekomen. Tevens is er 3 keer geconstateerd dat er sprake was van illegale kap. In 2021 zal het 
totaal aantal controles afnemen van 399 naar 240 omdat er niet meer capaciteit beschikbaar is. Binnen 
deze controles vallen zowel nieuw opgelegde als ook oudere (erf)beplantingsplannen. 

Taakveld APV/overige 
Vanwege capaciteitstekort en de coronacrisis zijn veel taken niet uitgevoerd. Ook vanwege de 
verschillende (3) registratiesystemen die gebruikt worden, was het monitoren van aantallen in 2020 niet 
haalbaar. Voor 2021 zullen alle registraties in het programma Byspy worden verwerkt zodat monitoring 
mogelijk is. Voor reclameobjecten, toezicht buitengebied, parkeercontroles en klachten/meldingen zijn 
1060 uur van de geplande 2682 uur besteed. De rest van de beschikbare capaciteit is gebruikt voor 
controles op naleving van de Noodverordening Covid-19. Voor 2021 is er 2349 uur gepland op deze 
producten. Vanuit team Juristen Handhaving is er 4 keer een last onder dwangsom opgelegd en is er een 
invorderingsbesluit verstuurd. Ook is er een keer gebruik gemaakt van de bezwaarprocedure. Voor 
juridische handhaving wordt in 2021 geen noemenswaardige toename verwacht.   

Ondermijning 
De verschillende toezichtteams, inclusief de ODT en Brandweer Twente, leveren met betrekking tot 
ondermijning, ondersteuning aan team Veiligheid. In 2020 was er gezamenlijk inzet van 146 uur. De inzet 
is vanwege de coronacrisis lager uitgevallen. Voor 2021 wordt een inzet van minimaal 650 uur verwacht.     
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1. Algemeen 
Dit uitvoeringsprogramma en jaarverslag geeft inzicht in de taken voor vergunningverlening en toezicht en 
handhaving die de medewerkers van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voor de gemeenten Dinkelland 
en Tubbergen afgelopen jaar hebben uitgevoerd en in het komend jaar voornemens zijn uit te voeren. 
Tevens geeft het inzicht in welke capaciteit hiermee gemoeid is en wat de gewenste resultaten zijn. Indien 
nodig moeten de middelen gedurende het kalenderjaar worden aangepast of moet het 
uitvoeringsprogramma worden bijgesteld. Dit zal door kwartaalrapportages inzichtelijk worden gemaakt. 
Zoals eerder vermeld is het uniforme uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst als bijlage 
bijgevoegd. Deze uitvoering heeft betrekking op inrichtingsgebonden milieutaken, bodem- en asbesttaken 
en advisering binnen de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen op gebied van onder andere 
externe veiligheid en geluid, de zogenaamde variant 4 taken. 
 
Met het in werking treden van de Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) op 14 april 
2016 en de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) op 1 juli 2017 is het aan de bevoegde gezagen 
om voor de basistaken een uniform VTH-beleid en uitvoeringsprogramma op te stellen. 
 
Voor de verantwoording van de taken die Noaberkracht heeft uitgevoerd zijn de gegevens gebruikt van de 
periode 1 oktober tot en met 30 september zodat de werkelijke aantallen worden verwerkt in de 
verantwoording en de uitvoering gebaseerd is op feitelijke gegevens. Dit komt de betrouwbaarheid van de 
gestelde doelen voor de uitvoering ten goede.  
 
Voor de verantwoording van de taken die bij de Omgevingsdienst Twente zijn ondergebracht wordt 
aangesloten bij de 14 andere partners van de ODT zodat de ODT uniform haar jaarverslag kan 
rapporteren. Dit jaarverslag gaat uit van een jaarcyclus van 1 januari tot en met 31 december. In het 
uitvoeringsprogramma van de ODT voor komend jaar worden daarom de gegevens tot 30 september 
geëxtrapoleerd om te komen tot de gestelde doelen. Het uniforme jaarverslag van de Omgevingsdienst 
Twente volgt in het eerste kwartaal van het komend jaar.  
 
Dit uitvoeringsprogramma heeft betrekking op 2021 en wordt middels kwartaalrapportages gemonitord. De 
resultaten van de kwartaalrapportages kan aanleiding geven tot een tussentijdse aanpassing van het 
uitvoeringsprogramma. Na afloop van het jaar volgt het jaarverslag VTH. 

Plaats in de Planning & Control cyclus 
Dit Uitvoeringsprogramma en het Jaarverslag vormen het hart van de beleidscyclus voor vergunning-
verlening, toezicht en handhaving en zijn de schakel tussen de strategische en operationele cyclus. Dit 
document wordt door de colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld en ter informatie aan de 
gemeenteraden gestuurd. Tevens worden dit document 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: 

 De vertaling van het vergunningen- en handhavingsbeleid in een concrete aanpak. Het Uitvoerings-
programma 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. 
 



 

12 
Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

1.1 VTH-beleid 

1.1.1 VTH-beleid Twente 
De beide colleges hebben op 11 december 2018 het VTH-beleid Twente vastgesteld en besloten dat dit de 
basis is waarmee het uitvoeringsprogramma voor variant 4 wordt opgesteld. Met dit VTH-beleid wordt aan 
de hand van een missie en visie vormgegeven aan de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en het 
handhaven van regelgeving opdat de uitvoering ervan eenduidig is voor inwoners en bedrijven. Daarnaast 
zijn aan de hand van dit beleid ook de VTH-strategieën Preventie-, Vergunningen-, Toezichts-, 
Handhavings- en Gedoogstrategie voor de uitvoering van de taken uitgewerkt.  
 
Tevens hebben de colleges van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen op 11 december 2018 besloten 
om aan de directeur van de ODT mandaat te verlenen voor de uitvoering van de VTH-taken volgens 
variant 4, behoudens de taken die expliciet zijn uitgezonderd. In het mandaatbesluit is vastgelegd wat de 
bevoegdheid van de ODT is en wanneer het bevoegde gezag het besluitvormingsproces overneemt. 
 
De ODT dient zodanig ingericht te zijn dat er een goede uitvoering van VTH-beleid, inclusief de nadere 
uitwerking en programma gewaarborgd is. In bijlage 2 wordt inzage gegeven hoe hier uitvoering aan wordt 
gegeven.  

Risicoanalyse  
In Twents verband zal de verouderde risicoanalyse uit 2008 waar het uitvoeringsprogramma deels op 
gebaseerd is, geactualiseerd moeten worden. Hierin moet ook vergunningen als nieuw item worden 
toegevoegd. Bij het opstellen van de risicoanalyse zal rekening moeten worden gehouden met de 
Omgevingswet, waar vergunningen onderdeel vanuit maakt en het naleefgedrag. Alle betrokken partners 
zullen het model moeten invullen. Project Risicoanalyse heeft als opdracht om begin 2020 te komen tot 
een uniform model (sjabloon) voor een risicoanalyse VTH Overijssel voor de taken die door de 
omgevingsdiensten worden uitgevoerd. Naast deze module zal dit model breder toepasbaar zijn voor de 
overige VHT-taken. Streefdatum is dat het nieuwe model in 2021 ingevoerd gaat worden. 

1.1.2 VTH-beleid Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
Doelstelling was om in 2020 VTH-beleid op te stellen voor de overige VTH-taken die worden uitgevoerd 
door Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (hierna: Noaberkracht). Er zal waar mogelijk aansluiting worden 
gezocht bij het VTH-beleid Twente zodat burgers en bedrijven met gelijkluidend beleid te maken krijgen. 
Wel zal dit VTH-beleid een meer lokale invulling krijgen. Door de coronacrisis en omdat het VTH-beleid 
Twente wordt herzien zal het opstellen van VTH-beleid voor Noaberkracht worden doorgeschoven naar 
2021.  
 
Voor de VTH-taken die niet onder het VTH-beleid Twente vallen vloeit de visie en missie voort uit de 
collegeprogramma’s van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en de drie organisatiepijlers van 
Noaberkracht. 

Visie:  
“Meer samenleving, minder overheid voor onze taken die een duurzame, veilige en gezonde samenleving 
zoveel mogelijk waarborgt, rekening houdend met ruimtelijke uitstraling waarbij in het kader van 
vergunningverlening en toezicht aan de wettelijke plicht wordt voldaan.  

Missie:  
“Noaberkracht draagt zorg voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving waarbij ondernemend, 
zakelijk en betrokken centraal staat. Wij proberen meer verantwoordelijkheid aan de samenleving over te 
laten en waar dit niet lukt op te treden.”  
 

Samen met de samenleving  
Voor vergunningen betekent dit dat een vooroverleg plaatsvindt waarin de aanvraag voordat deze in 
behandeling wordt genomen met de aanvrager wordt besproken. De (on)mogelijkheden worden in beeld 
gebracht zodat de aanvraag hiermee in overeenstemming kan worden gebracht. Dit leidt ertoe dat het 
proces van vergunningverlening makkelijker en efficiënter wordt afgehandeld.  
Bij toezicht wordt bij bedrijven door de toezichthouder advies gegeven hoe een bedrijf een overtreding kan 
verhelpen. Klagers worden gestimuleerd om eerst zelf met de overtreder contact op te nemen zodat er een 
goede relatie kan blijven bestaan tussen beide partijen.  
Bij handhavingsverzoeken wordt door team Juristen Handhaving het verzoek getoetst of er een 
mogelijkheid tot bemiddeling is tussen de indiener en de overtreder.   



 

13 
Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

Van missie, visie naar doelstellingen en indicatoren 
Om inzicht te geven waarop Noaberkracht voor de uitvoeringstaken verantwoording aflegt, worden vooraf 
doelen en indicatoren opgenomen.  
De doelen en daaraan verleende indicatoren vloeien voort uit de omschreven missies.  
 
Mede op aanbeveling van de Interbestuurlijke toezichthouder zijn voor vergunningverlening doelen en 
indicatoren opgenomen en zijn de doelen en indicatoren voor toezicht en juridische handhaving opnieuw 
beoordeeld en waar nodig verbeterd. Voor het jaarverslag 2020 worden de doelen en indicatoren van het 
uitvoeringsprogramma 2020 gebruikt.  
 
Het VTH-beleid Twente vormt de basis voor het wettelijk verplichte uitvoeringsprogramma. Het 
uitvoeringsprogramma vormt vervolgens de basis voor het wettelijk verplichte jaarverslag. Voor alle 
onderdelen wordt aan de hand van doelen, indicatoren en resultaten, verantwoording afgelegd en voor het 
komende jaar de uitvoering opgesteld.  

Afhandeling anonieme klachten en handhavingsverzoeken 
Meldingen/klachten en handhavingsverzoeken worden altijd in behandeling genomen, als de NAW-
gegevens van de melder, klager of verzoeker bekend zijn gemaakt.  
 
Anonieme klachten worden in principe niet opgepakt. Hierop zijn echter twee uitzonderingen: 

 Als het gaat om een klacht waarbij de veiligheid in het geding is, of; 

 Als 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 zou tegengekomen.  

 
Voldoet het anonieme handhavingsverzoek niet aan bovengenoemde uitgangspunten dan wordt deze met 
een lage prioriteit geregistreerd omdat er een beginselplicht tot handhaving is. 

Landelijke handhavingsstrategie 
De landelijke handhavingsstrategie waarborgt landelijk eenduidigheid in twee opzichten, te weten:  

 Dat iedere bevinding een passende interventie krijgt en; 

 Dat het proces om tot een passende interventie te komen overal hetzelfde verloopt.  
In 2015 hebben beide colleges de landelijke handhavingsstrategie vastgesteld. Hiermee wordt tevens 
voldaan aan de kwaliteitscriteria VTH. Het team Juristen Handhaving geeft met behulp van deze strategie 
uitvoering aan de juridische handhaving.  

1.2 Interne en externe samenwerking 
Om een veilige, gezonde en duurzame samenleving te kunnen waarborgen worden steeds meer teams 
binnen Noaberkracht betrokken bij het tot stand komen van vergunningen en bij het houden van toezicht en 
handhaving. Daarnaast is binnen Noaberkracht niet alle expertise aanwezig omdat de werkvoorraad 
binnen Noaberkracht op een bepaald gebied te specialistisch is. In die gevallen wordt samenwerking 
gezocht met externe partners die op een specifiek gebied expertise hebben. Deze samenwerking komt de 
kwaliteit van de dienstverlening ten goede. Hieronder staan naast de interne samenwerking, ook diverse 
partners genoemd waar Vergunningverlening, Toezicht en Juridische Handhaving mee samenwerken.  

Interne samenwerking 
Ondernemersserviceteam (OST). In dit overleg worden alle nieuw ingekomen vragen van ondernemers 
behandeld en vanuit diverse invalshoeken beschouwd.  
 
Werkgroep oneigenlijk gebruik panden. Eens per 6 weken vindt er overleg plaats waarin zaken worden 
besproken waarbij sprake is van strijdig gebruik van panden. Vervolgens wordt beoordeeld vanuit welk 
taakveld dit opgepakt wordt. 
 
Team Veiligheid houdt zich bezig met de openbare orde en veiligheid binnen de gemeentes. Vanuit dit 
team worden projecten gedraaid waarbij in de uitvoering ondersteuning vanuit andere teams nodig is. Een 
voorbeeld hiervan is ondermijning. 
 
Team APV & Bijzondere wetten verleent vergunningen op het gebied van evenementen, Drank & Horeca 
en stookontheffingen. Hierbij maken zij gebruik van de expertises van de toezichtteams, van team Wabo 
en van de brandweer. 
 
Team Zorg is het contactteam voor de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD). Op het moment dat 
de GGD afwijkingen constateert wordt gerapporteerd aan team Zorg. Wanneer team Zorg beoordeeld heeft 
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dat de overtreder de overtreding niet ongedaan maakt wordt de zaak neergelegd bij team Juristen 
Handhaving.  
 
Team Ruimtelijke Ontwikkeling draagt bij aan de onderbouwing van ruimtelijke plannen en geeft advies bij 
toezicht- en handhavingszaken. 
 
Team Geo/Basisregistratie heeft de wettelijke plicht op het gebied van Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG). Zij is verantwoordelijk voor het uitzetten van een bouwobject en moet uitgevoerde 
(gereedmeldingen) en gesloopte bouwobjecten registreren. De controle op gereedmeldingen en de 
controle op sloopmeldingen ligt bij team Toezicht Bouwen/RO. Als tijdens het uitzetten afwijkingen op het 
perceel worden geconstateerd dan wordt dit doorgegeven aan team Toezicht Bouwen/RO.    
 
Team Burgerzaken is verantwoordelijk voor de inschrijvingen op woonadressen en het verstrekken van 
huisnummering. Als er inschrijvingen plaatsvinden die niet passen in het bestemmingsplan, wordt aan team 
WABO, team Juristen Handhaving en team Toezicht Bouwen/RO gevraagd onderzoek uit te voeren en 
indien nodig op te gaan treden. 
 
Team Belastingen is verantwoordelijk voor de wettelijke verplichtingen op het gebied Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ) registraties. Team Toezicht Bouwen/RO kent een aantal controlemomenten en 
geeft bevindingen door aan dit team. Bij WOZ-taken in het veld geeft zij afwijkende bevindingen door aan 
team Toezicht Bouwen/RO.  
 
Team Inrichting ondersteunt team APV & Bijzondere wetten in het kader van verkeersbesluiten bij 
evenementen.  
 
Team IBOR voert namens de toezichtsteams de toezicht uit met betrekking tot illegale kappen en de 
naleving van opgelegde herplantingsplicht.   
 
Team Buitendienst (team 1 en 2) ondersteunen bij het opruimen van bijv. afvaldumpingen en oor- en 
oogfunctie in het werkgebied. 
 
Team Veiligheid komt bij ondermijning in beeld. Ondermijning is een multidisciplinaire taak waarbij zowel 
andere teams binnen Noaberkracht alsook externe partners bij de uitvoering betrokken zijn.  
 
Team Financieel advies ondersteund bij de borging van de financiële middelen.  

Externe samenwerking 

Omgevingsdienst Twente (ODT) 
De ODT is middels een gemeenschappelijke regeling op 18 oktober 2017 opgericht en op 1 januari 2019 
effectief gestart. De wettelijke doelstelling is dat de omgevingsdienst de basistaken op het gebied van 
milieu voor de gemeenten gaat uitvoeren. De basistaken hebben betrekking op vergunningverlening, 
toezicht en handhaving bij specifieke categorieën milieu-inrichtingen, bodem en asbest. 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. 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. In september 2018 heeft Noaberkracht net als de Twentse gemeenten, 
uitgezonderd gemeente Enschede, en de provincie besloten om met ingang van 1 januari 2019, naast de 
wettelijk verplichte taken, variant 3, ook extra taken door de ODT uit te laten voeren, variant 4 genaamd. 
Daarmee worden alle inrichting-gebonden milieutaken en de juridische handhaving door de ODT 
uitgevoerd.  

Brandweer Twente 
De adviserende en toezichthoudende taken met betrekking tot brandveilig gebruik van bouwwerken ligt bij 
de brandweer. Waar mogelijk wordt gezamenlijk een controle uitgevoerd. De handhavingstaken worden 
uitgevoerd door team Juristen Handhaving. Tevens geeft de brandweer advies inzake 
evenementenvergunningen en controleren zij gezamenlijk met Noaberkracht de C-evenementen.  

GGD 
Het toezicht met betrekking tot naleving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
wordt uitgevoerd door inspecteurs van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD).  



 

15 
Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

De GGD bepaalt zelf, door middel van het geven van een prioritering, welke kindercentra gecontroleerd 
worden. Het is vervolgens aan de gemeente (eventueel na overleg met de GGD) om te bepalen of en zo ja 
welke sancties worden opgelegd aan het kindercentrum als er overtredingen zijn geconstateerd.  

OM/Politie/Boa 
Samenwerking vindt plaats middels oog en oor functie, bij bijzondere activiteiten wordt er nauw 
samengewerkt met politie. Bijvoorbeeld tijdens de kampeerfeesten, trekken de BOA’s samen met de politie 
op. 

Twentse gemeenten 
Samenwerking binnen de Twentse gemeenten vindt plaats bij gemeente overstijgende ontwikkelingen. 
Denk hierbij aan de ODT, waaronder de risicoanalyse en gemeenschappelijk VTH-beleid, maar ook 
bijvoorbeeld controles in het kader van de Drank- en Horecawet   

Waterschap Vechtstromen 
Het waterschap is volgens de Waterwet bevoegd gezag voor lozingen op het oppervlaktewater buiten 
inrichtingen. Denk hierbij aan IBA’s in het buitengebied. Ook wordt hun kennis en expertise bij lozingen van 
bedrijven gebruikt waarvoor de gemeente sinds de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 
2009, bevoegd gezag is. Middels een DVO brengen zij advies uit bij vergunningverlening en voeren zij 
controles op indirecte lozingen bij bedrijven uit. Daar waar mogelijk worden gezamenlijk controles met de 
ODT uitgevoerd. 

Provincie Overijssel 
De provincie is bevoegd gezag in het kader van onder andere de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). Omdat 
een Nb-vergunning in overeenstemming moet zijn met de omgevingsvergunning milieu is samenwerking 
nodig. Daarnaast kan illegale kap die geconstateerd wordt onder de Nb-wet vallen. Tevens geeft de 
provincie in het kader van een omgevingsvergunning Milieu een verklaring van geen bezwaar (vvgb) af.  

Agentschap Telecom 
Het agentschap Telecom controleert het gebruik van radiofrequenties en handhaaft op illegale 
zendmasten. Noaberkracht dient in eerste instantie als oor- en oogfunctie voor het agentschap en geeft 
locaties van illegale zendmasten door. Op het moment dat het agentschap geen juridische mogelijkheid 
heeft om op te treden zal beroep op Noaberkracht worden gedaan.  

De sociale recherche 
De sociale recherche controleert de Leerplichtwet. Gezien de geringe omvang binnen de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen zijn deze werkzaamheden uitbesteed aan de gemeente Almelo.   
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2. Regelgeving in ontwikkeling 

Verordening kwaliteitscriteria en kwaliteitscriteria 2.2 
Per 1 juli 2019 zijn de nieuwe kwaliteitscriteria 2.2 als verbetering van de kwaliteitscriteria 2.1 in werking 
getreden. De kwaliteitscriteria bepalen de kwaliteitseisen voor drie componenten:  
A. algemene uitgangspunten,  
B. kritische massa en  
C. procescriteria.  
De actualisatie betreft enkel de criteria voor kritische massa (deel B).  
 
De hoofdlijn is dat het kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft en dat de criteria vooral uitvoerbaarder en 
realistischer zijn gemaakt. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld ervaringseisen van vijf jaar naar drie jaar zijn 
teruggebracht, omdat die twee jaar extra in de praktijk geen toegevoegde waarde hebben, en niet om de 
kwaliteit te verlagen. Op een aantal punten zoals vergunningverlening Groen en Ecologie is sprake van 
een verzwaring van de opleidingseisen, omdat dit werk aan complexiteit is toegenomen en voorlopig ook 
zal blijven toenemen. Tot slot is invulling gegeven aan de wens om het kennisgebied ‘Energie en 
Duurzaamheid’ toe te voegen. Reden hiervoor is dat met enorme snelheid vaart gemaakt wordt met de 
energietransitie en hier nu geen ‘criteria’ voor zijn. Het toevoegen hiervan is vooral te zien als een opmaat 
naar een goede organisatorische taakuitvoering op dit terrein. 
 
Conform de wettelijke bepaling hebben de gemeenteraden in maart 2017 een Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vastgesteld. In deze verordening is 
opgenomen dat kwaliteitscriteria 2.1 voor de ODT en alle taken van variant 4 van toepassing zijn. Voor 
Noaberkracht geldt voor de niet-basistaken de zorgplicht om de kwaliteit voor de overige VTH-taken te 
borgen. In 2020 zal inzichtelijk worden gemaakt welke consequenties de nieuwe kwaliteitscriteria voor 
Noaberkracht hebben en zal door de colleges van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen opnieuw 
vastgesteld moeten worden. Na vaststelling van een nieuwe verordening zal naar het vastgestelde 
kwaliteitsniveau toegewerkt moeten worden. Getracht wordt om in regionaal verband, met ondersteuning 
van IBT, tot een eenduidige format en aanpak te komen waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt waar 
Noaberkracht staat ten opzichte van deze kwaliteitscriteria. 

Omgevingswet 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vooralsnog uitgesteld naar 1 januari 2022. De wet bundelt 26 
bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De 
Omgevingswet stelt dat het bestuur een visie moet formuleren die aansluit bij de behoefte van de 
samenleving. Vervolgens moet het management sturen op het centraal stellen van samenlevings-
gerichtheid, moet ruimte creëren voor nieuwe werkwijzen en medewerkers stimuleren in het zoeken naar 
nieuwe oplossingen. Dit vraagt een organisatie die visie gedreven is, vanuit behoeften van de samenleving. 
Zij is naar buiten gericht, heeft oog voor verschillen en is in staat te werken vanuit variëteit en diversiteit in 
plaats van strakke regels. In de gemeente Dinkelland is vier jaar geleden het proces Mijn Dinkelland 2030 
gestart. In de gemeente Tubbergen is vier jaar geleden het proces MijnDorp2030 gestart. Daarin worden 
inwoners gestimuleerd om actief mee te denken over de manier waarop hun kernen er in de toekomst uit 
moeten zien.  
 
Het project Omgevingswet is erop gericht om de organisatie goed voor te bereiden op de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet op 1 januari 2022. De eerdere zes deelprojecten, te weten;  
Beleidsvernieuwing, Organisatie en werkwijze, Informatie en Techniek, Omgevingsvisie, Omgevingsplan 
en Omgevingsvergunning zijn in een volgende fase ingedeeld in de volgende drie deelprojecten: 

1. Omgevingsvisie 
2. Voorbereiding op het Omgevingsplan 
3. Omgevingsvergunning en werkwijze 

 
In 2020 is gestart met het deelproject Omgevingsvergunning en werkwijze. Dit deelproject richt zich in 
hoofdzaak op de veranderingen die nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet voor de 
uitvoering binnen de ambtelijke organisatie en de keten. Het deelproject is erop gericht dat de organisatie 
vanaf 1 januari 2022 zowel technisch als organisatorisch gereed is om aanvragen op basis van de 
Omgevingswet te kunnen ontvangen en afhandelen. Een aantal belangrijke acties hiervoor zijn: 

- Huidige werkprocessen worden inzichtelijk gemaakt en omgezet naar eventuele nieuwe 
processen, waarbij de impact van de WKB wordt meegenomen; 

- Er worden (nieuwe) werkafspraken gemaakt met keten-/adviespartners 
- Een overzicht wordt gemaakt voor een nieuwe opzet van de impact op de formatie en een voorstel 

voor de (nieuwe) taakverdeling voor teams; 
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- Digitale werkprocessen worden aangepast, die aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) en Powerbrowser. 

Er is een nauwe link met de deelprojecten Omgevingsvisie en Voorbereiding op het Omgevingsplan. 
 
Voor de toezicht- en handhavingsteams heeft de Omgevingswet impact op zowel de werkwijze als op de 
inhoudelijke afweging bij het uitvoeren van toezicht en handhaving. Daarom zijn medewerkers van toezicht 
en handhaving betrokken bij zowel het deelproject voorbereiding Omgevingsplan als ook deelproject 
Omgevingsvergunning en werkwijze. Medio 2021 wordt bekend wat de impact van de deelprojecten op het 
gebied van scholing en coaching als voorbereiding op de Omgevingswet voor deze medewerkers is. 

WABO en Private kwaliteitsborging  
Invoering van Wet kwaliteitsborging is beoogd in werking te treden gelijktijdig met de Omgevingswet. Deze 
wet beoogd een privaat stelsel voor het aantoonbaar voldoen aan de bouwtechnische eisen van het 
Bouwbesluit. De bedoeling is het stelsel gefaseerd in te voeren. 
Of het uiteindelijk wordt ingevoerd en de wijze waarop is onder andere afhankelijk van nog uit te voeren 
proefprojecten. Invoering van de Wet kwaliteitsborging heeft tot gevolg dat op termijn de technische 
beoordeling van bouwplannen bij vergunningverlening maar ook het toezicht op de uitvoering bij de 
gemeente zal verdwijnen. Er worden in 2020 landelijke proefprojecten gestart waarbij huidige en 
toekomstige kwaliteitsborgers starten ervaring op te doen in nieuwe manieren van toetsen. De 
bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden blijft wel bij de gemeente. 
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3. Beschikbare formatie  
 
In dit hoofdstuk wordt de ingezette formatie en de geplande formatie voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving van Noaberkracht weergegeven. Voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte taken moeten 
beide gemeenten zorgdragen dat zowel binnen Noaberkracht als bij de ODT genoeg capaciteit is. Derhalve 
is in dit hoofdstuk ook de ingezette beschikbare capaciteit van de ODT voor beide gemeenten 
weergegeven.  
 
Voor niet wettelijk verplichte taken kunnen de gemeenten bestuurlijke prioriteiten stellen die invloed hebben 
op de capaciteit van teams. Omdat voor het uitvoeren van alle niet wettelijk verplichte taken onvoldoende 
capaciteit beschikbaar is, zijn er bestuurlijke keuzes gemaakt over welke taken wel uitgevoerd worden. 
Omdat Noaberkracht twee gemeenten bedient kan dit leiden tot verschil in uitvoering van taken tussen 
beide gemeenten. 

Organisatieontwikkeling Noaberkracht 
Door de steeds veranderende samenleving waarin Noaberkracht acteert moet zij wendbaar zijn en blijven 
om hierin haar werk te kunnen doen. Daarom heeft in 2018 een extern bureau de 
bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht onder de loep genomen en heeft drie hoofdaanbevelingen 
gedaan waaronder een andere organisatiestructuur. De afdelingen zijn opgeheven en er wordt binnen 
organisatieonderdelen gewerkt met zelforganiserende teams. Zo heet de voormalige afdeling Wabo nu 
team Wabo en acteert binnen het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving. De voormalige afdeling 
Veiligheid en Handhaving kent nu team Juristen Handhaving, team Toezicht Bouwen/RO, team Milieu, 
team Veiligheid en team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte. Deze teams acteren binnen het 
organisatieonderdeel Publieke dienstverlening. Team Wabo is in het organisatieonderdeel Fysieke 
leefomgeving geplaatst om op deze manier organisatorisch de functionele scheiding te behouden tussen 
vergunningverlening en toezicht en handhaving.  
 
Omdat er nu niet meer sprake is van één afdeling Veiligheid en Handhaving maar van meerdere teams die 
belast zijn met toezicht en handhaving  en omdat Team Wabo verantwoordelijk is voor de 
vergunningverlening. wordt in dit verslag geschreven over Vergunningverlening, Toezicht en Juridische 
Handhaving. Bovenstaande ligt daarmee in lijn met de in het vakgebied gehanteerde terminologie te weten 
VTH. 

Financiële borging 
In de meerjarenbegroting van de gemeente Dinkelland en in die van de gemeente Tubbergen zijn 
structureel middelen gereserveerd voor de uitvoering van de taken uit het Uitvoeringsprogramma VTH 
2020. 

3.1 Vergunningverlening 

3.1.1 Formatie 2020 
De aanvragen voor een omgevingsvergunning worden uitgevoerd door team Wabo waarbij 
accountmanagers verantwoordelijk zijn 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. 
Het team wordt ondersteund door een administratief medewerker. 
 
Naast genoemde activiteiten levert het team Wabo input op organisatie brede projecten en bij 
beleidsmatige ontwikkelingen die getrokken worden vanuit andere teams. 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. 
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In totaal was 12,82 fte formatie beschikbaar voor de dienstverlening betreffende de fysieke leefomgeving. 
De benodigde formatie wordt grotendeels bepaald door externe factoren zoals het aantal ingediende 
aanvragen en ontwikkelingen ten aanzien van de wettelijke grondslagen zoals de Omgevingswet.  

3.1.2 Formatie 2021 
 
De beschikbare formatie voor 2021 is als volgt opgebouwd: 

Functie Resultaatbeschrijving Formatie 
2020 

Juristen Juridisch medewerker Wabo  2,00 

Coördinatie  Accounthouder ODT  0,50 

Specialisten Specialisten bouw, milieu en groen  4,94 

Accountmanagers Accountmanagers Wabo  4,94 

Administratie Ondersteunend medewerker Wabo  0,44 

Totaal  12,82 

Voor 2021 wordt onderzocht of de formatie binnen team Wabo uitgebreid kan worden vanwege de sterk 
toenemende werkdruk binnen het team. 

3.2 Toezicht  

3.2.1 Formatie 2020 
Toezicht wordt uitgevoerd door Team Toezicht Bouwen/RO en Team THOR (Toezicht en Handhaving 
Openbare ruimte). Uitgaande van de samenstelling van de teams op 1 oktober 2019 hebben de volgende 
personele wijzigingen plaatsgevonden, te weten:  

 Team THOR. Bij dit team is iemand langdurig ziek geweest en hebben 3 medewerkers (2,7fte) de 
organisatie verlaten wat ertoe geleid heeft dat mede hierdoor de doelstelling van 2020 niet gehaald is. 

 

 Team Toezicht Bouwen/RO heeft per 1 april 2020 de vacatureruimte weer ingevuld zodat vanaf het 
tweede kwartaal uitvoering kon worden gegeven aan het door de colleges vastgestelde toezichtsniveau.  

3.2.2 Formatie 2021 
De beschikbare formatie voor 2021 is als volgt opgebouwd: 

Functie Resultaatbeschrijving (taakaccent) Formatie 

Medewerker beleidsuitvoering  Coördinatie tussen gemeente en ODT/   
Contactpersoon voor toezicht milieu/UP en 
jaarverslag/ Ondersteuning bij toezicht 

1 

Toezichthouders team Toezicht 
Bouwen/RO 

Generalist bouw 3 

Generalist bouw / evenementen  0,67 

Ondersteuning (bouw-) toezichthouder 1 

Specialist brandveiligheid/ 
evenementenconsulent/RO/evenementen 

0,89 

Toezichthouders team THOR 
 

Boa openbare ruimte/toezichthouder DHW 1,0 (vac)* 

Boa openbare ruimte/milieu/evenementen 1,0 

Boa openbare ruimte 2,6 (vac)* 

Boa openbare ruimte 0,8** 

Medewerker adm. ondersteuning Allround administratieve ondersteuning 1 

Toezicht team IBOR Generalist groen 0,6 

Totaal  13,56 

* De in 2020 ontstane vacatureruimte (3,6fte) zal zo spoedig mogelijk ingevuld worden. 
** Een medewerker van het team THOR gaat per 1 maart 2021 de organisatie verlaten. Ook deze 
vacatureruimte (0,8fte) zal dan zo spoedig mogelijk ingevuld worden.  
 
Door het personele verloop binnen team THOR en het mogelijk niet tijdig kunnen aanstellen van nieuwe 
medewerkers is vanaf maart binnen dit team mogelijk maar 1 fte aanwezig. Daarnaast zal de periode 
tussen het in dienst nemen van nieuwe medewerkers en hun aanwijzing als BOA’s door het ministerie van 
Justitie en Veiligheid van invloed zijn op de strafrechtelijke uitvoeringstaken van dit team.  
 
De gemeente Dinkelland heeft in haar coalitieprogramma is opgenomen dat zij toe willen naar een betere 
en doelgerichte taakuitvoering van de Boa’s, waarbij het vergroten van zichtbaarheid en betrokkenheid een 
belangrijk doel is. De gemeenteraad van Dinkelland heeft hiervoor in de begroting 2019 extra middelen 
beschikbaar gesteld. 
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De gemeente Tubbergen had door tekorten op het sociale domein ervoor gekozen om in 2020, 1 fte te 
bezuinigen op toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Deze capaciteit blijkt echter onvoldoende te 
zijn om burgers goed te bedienen en daarmee een goede uitvoering aan deze taak te geven. Voor 2021 is 
de capaciteit gecorrigeerd en heeft de gemeenteraad in de begroting van 2021 middelen beschikbaar 
gesteld zodat in 2021, 2 fte beschikbaar is binnen de gemeente Tubbergen. 

3.3 Juridische Handhaving 

3.3.1 Formatie 2020 
Juridische handhaving wordt uitgevoerd door team Juristen Handhaving. Uitgaande van de samenstelling 
van het team op 1 oktober 2019 hebben er personele wijzigingen plaatsgevonden. Sinds januari 2020 is er 
vacatureruimte. Het team heeft momenteel onderbezetting en mede door de coronacrisis ervaart het team 
een hogere werkdruk. De planning is om deze vacature uiterlijk in januari 2021 ingevuld te hebben. 

3.3.2 Formatie 2021 
De beschikbare formatie voor 2021 is als volgt opgebouwd: 

Functie Resultaatbeschrijving Formatie 

Juridisch medewerkers Allround juristen 3,44  

Totaal  3,44 

3.4 Omgevingsdienst Twente 
De uitvoering van zowel vergunningverlening als toezicht voor de taken voor variant 4, zijn belegd bij de 
ODT. Deze milieutaken worden door de ODT uitgevoerd aan de hand van de producten- en diensten 
catalogus, de PDC. In deze PDC staat voor de VTH-taken per product omschreven wat er door de ODT 
geleverd wordt en hoeveel uur (kengetal) er voor dit product indicatief benodigd is. Aan de hand van het 
aantal producten dat wordt ingebracht bij de ODT en het kengetal per product wordt de benodigde 
capaciteit indicatief bepaald.  
 
In 2017 heeft Noaberkracht bij de ODT uren ingebracht volgens het principe mens volgt werk. Deze 
inbreng was voor toezicht gebaseerd op de PDC 5.0 van de RUD-Twente. Voor vergunningverlening was 
deze ureninbreng gebaseerd op de werkelijke uren die zij nodig hadden voor het behandelen van 
vergunningaanvraag en het afhandelen van meldingen. Eind 2018 heeft de ODT de nieuwe indicatieve 
Twentse norm gepresenteerd voor het opleveren van haar producten. Deze vallen hoger uit dan waarmee 
in 2017 tijdens het principe mens volgt werk was gerekend. Deze indicatieve urennorm van de ODT gaat 
uit van het opleveren van een product, bestaande uit het ontvangen en verwerken van een dossier tot het 
aanbieden van de documenten aan het bevoegde gezag. Dit zijn uren voor het beoordelen van een 
bodem-, geluid- en/of luchtonderzoek die onderdeel uitmaken van deze aanvraag maar ook uren voor 
administratie, reistijd voor toezichthouders, planning en coördinatie. Dit in tegenstelling tot de PDC 5.0 die 
alleen gericht was op het primaire proces.  
De indicatieve Twentse norm is in het Algemene Bestuur van de ODT ter kennisneming vastgesteld waarbij 
de ODT deze indicatieve urennorm als uitgangspunt neemt voor de planning. De uiteindelijke verrekening 
van het werkelijk aantal uren wordt achteraf bepaald.  
 
Bovenstaande en de inzichten van de kwartaalrapportages 2020 van de ODT hebben ertoe geleid dat de 
gemeenteraden van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen hebben besloten om structureel 
het budget te verhogen zodat het beschikbare aantal uren wordt verhoogd van 9.269 naar 14.379 uur.  
 
Doordat er vanaf 2019 structureel te weinig is ingebracht, zijn er bij zowel Vergunningen als Toezicht 
achterstanden ontstaan. Bij vergunningverlening ligt een wettelijke grondslag dat vergunningen en 
meldingen afgegeven of geaccepteerd moeten worden. Deze werkzaamheden kunnen niet doorgeschoven 
worden maar dienen zo snel mogelijk afgehandeld te worden. Om dit mogelijk te maken zijn er voor het 
wegwerken van achterstanden bij Vergunningen, voor 2020 eenmalig middelen ter grote van 1500 uur, 
beschikbaar gesteld.  
Gezien de totale impact voor Noaberkracht is besloten om voor toezicht de bedrijven die in 2019 en 2020 
niet gecontroleerd zijn, in te plannen voor 2021 om zo de achterstand weg te werken. Na 2021 worden 
controles weer op basis van de reguliere controlefrequentie aan de ODT aangeboden.  
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3.4.1 Formatie 2020 
Taak Resultaatbeschrijving Formatie Uren 

Vergunningverlening Afhandelen vergunningen en meldingen  1,48 2511 

Specialistische taken (advies) Bodem, asbest, geluid 0,71 983 

Toezicht  Controles en klachten  2,95 4710 

Juridisch Handhavingsverzoeken en 
bestuursdwang 

0,67 983 

Totaal  5,81 9269 

3.4.2 Formatie 2021 
Taak Resultaatbeschrijving Beschikbare 

Uren 

Vergunningverlening Afhandelen vergunningen en meldingen  5.000 

Specialistische taken (advies) Bodem, asbest, geluid 983 

Toezicht  Controles, projecten en klachten  6.650 

Juridisch Handhavingsverzoeken en bestuursdwang 1.746 

Totaal  14.379 

 

Taak Resultaatbeschrijving Incidenteel 
beschikbaar  

Vergunningverlening Afhandelen achterstanden vergunningen en 
meldingen  

1.500 
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4. Covid-19 (Corona-crisis) en de impact op de VTH-taken 
In het begin van het jaar kreeg de hele wereld met een nieuw fenomeen te maken, het coronavirus. Dit 
heeft ertoe geleid dat Nederland medio maart in een intelligente lock-down terecht kwam. Van het ene op 
het andere moment werden bepaalde bedrijfssectoren gesloten en moest iedereen thuis blijven waarbij het 
devies was dat daar waar mogelijk thuiswerken de norm werd. Hierdoor zaten medewerkers de ene dag 
nog op kantoor intensief samen te werken en de volgende dag vanuit huis, waarbij binnen gezinnen het 
nodige georganiseerd moest worden en voor het werk voorzieningen getroffen moest worden om vanuit 
huis te kunnen werken. Ook bij Noaberkracht vereiste dit van iedereen een inspanning om op een andere 
wijze te werken waarbij digitaal overleggen/vergaderen opgestart moest worden en iedereen elkaar weer 
opnieuw moest vinden. Ook het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte moest anders 
georganiseerd worden. Niets was meer normaal, alles was nieuw.  
 
Deze coronacrisis heeft ook invloed op de taakuitvoering bij Noaberkracht, ODT en Brandweer Twente.  

4.1 Impact coronacrisis op de VTH-taken 2020 

Impact op beleidsmatige taken 
Voor 2020 stond binnen Noaberkracht het opstellen van VTH-beleid voor de thuistaken op het programma. 
Er zijn enkele redenen/oorzaken waardoor er in 2020 geen start is gemaakt met het opstellen van dit 
beleid.  
Bij het opstellen van het VTH-beleid zou aansluiting worden gezocht bij het uniforme VTH-beleid van de 14 
Twentse gemeenten en de provincie voor de ODT. Gebleken is dat deze in 2020 geactualiseerd zou 
worden. Ook wordt er binnen Twente een risicoanalysetool aangeschaft die ook voor de thuistaken kan 
worden gebruikt. Daarnaast wordt er binnen Twente een format ontwikkeld voor een omgevingsanalyse. 
Deze producten zijn onderdeel van het VTH-beleid maar hebben door de coronacrisis vertraging 
opgelopen. 
Voorts worden bij het opstellen van het VTH-beleid ook teams uitgenodigd die hier nog niet eerder mee te 
maken hebben gehad. Door het thuiswerken was er geen mogelijkheid meer voor fysieke samenkomsten 
en vergaderingen. Digitaal vergaderen is niet het meest geschikte platform om “nieuwe” medewerkers mee 
te nemen in een nieuwe uitdaging vanwege het uitblijven van interactie tijdens deze vorm van vergaderen.  

Impact op vergunningverlening 
Voor vergunningverlening had de coronacrisis met name gevolgen voor de wijze waarop overleg kon 
plaatsvinden met aanvragers /adviseurs. Sinds maart 2020 was er nog maar beperkt fysiek overleg 
mogelijk zodat een groot deel van deze overleggen op digitale wijze heeft plaatsgevonden. Hoewel het 
fysieke contact werd gemist heeft dit voor de uitvoering van de taken niet tot onoverkomelijke problemen 
geleid. De gevolgen van de coronacrisis op het proces van vergunningverlening was dan ook gering. 

Impact op toezichttaken 
De impact voor toezicht en handhaving is in de maanden maart tot en met juni 2020 groot geweest. Bij de 
‘tweede golf’ later in 2020 is deze impact wederom groot. Dit heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden van 
de toezichthouders voor een groot deel zijn verlegd naar het ondersteunen van de Veiligheidsregio door 
controles uit te voeren op de Noodverordening Covid-19 en de landelijke regels. In een periode van 3½ 
maand (half maart tot en met juni) is er 2400 uur (1,93 fte) inzet gepleegd op controle op de 
Noodverordening en de landelijke regels.  
 
Toezichthouders hebben tijdens deze periode niet geheel hun taken kunnen uitvoeren. Vanaf half maart tot 
eind mei 2020 hebben er geen reguliere controles plaatsgevonden. Wel is beoordeeld of het niet uitvoeren 
van controles op het gebied van bouwen/ro, brandveiligheid, drank en horeca en kap/herplant risico’s met 
zich mee bracht. De noodzakelijke controles zijn wel in aangepaste vorm opgepakt. In juni zijn geleidelijk 
de controles hervat overeenkomstig de op dat moment geldende coronamaatregelen.  

Impact op handhavingstaken 
De werkzaamheden van het team Juristen Handhaving nam wel toe vanaf maart. Het handhaven op de 
Noodverordening Covid-19 en vragen hierover beantwoorden richting ondernemers / verenigingen en 
stichtingen legt veel capaciteitsdruk op het team, zowel tijdens werkuren als in avonden / weekenden. 

Impact op Brandweer Twente 
Ook Brandweer Twente heeft haar toezichtstaken in die periode niet kunnen uitvoeren zoals voorgesteld. 
Zo waren zorginstellingen gesloten, evenementen niet toegestaan en horeca en scholen dicht. Daarom 
heeft Brandweer Twente in mei 2020 een aangepast uitvoeringsvoorstel gedaan waarbij controles met 
spoedeisend karakter doorgingen en de scholen en kinderdagverblijven door middel van een zelfscan 



 

23 
Jaarverslag en Uitvoeringsprogramma VTH Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

gecontroleerd werden. Ook heeft Brandweer Twente controles voor 2021 die wel uitgevoerd konden 
worden naar voren gehaald.  

Impact op de ODT 
De Omgevingsdienst Twente heeft in overleg met de gemeenten geen controles in de periode maart - mei 
uitgevoerd. Hierna hebben zij daar waar mogelijk digitaal toezicht opgestart waarbij na het opvragen van 
bedrijfsgegevens een telefonisch overleg tussen de toezichthouder en het bedrijf plaats vond. Daar waar 
digitaal toezicht niet mogelijk is, is de controle verplaatst. Ook hebben enkele toezichthouders de 
vergunningsverleners ondersteund door eenvoudige milieumeldingen voor hen af te handelen. 
 
Kortom het komt erop neer dat voor toezicht en handhaving op alle vakgebieden de geplande 
werkzaamheden niet gehaald konden worden. In het jaarverslag zal met verwijzing naar de coronacrisis, 
de impact tot uiting komen. 

Wat heeft de coronacrisis ons opgeleverd? 
Doordat toezichthouders tijdens de COVID-19 controles regelmatig in het werkgebied zijn geweest is de 
gebiedskennis van een aantal toezichthouders toegenomen. Daarentegen hebben ook een aantal 
toezichthouders geconstateerd dat de lokale bekendheid van de industrieterreinen en het buitengebied 
sterk afneemt. De oorzaak ligt in het feit dat controles bij bedrijven/instellingen door de ODT en/of 
Brandweer Twente worden uitgevoerd. 
 
Intern zal onderzocht moeten worden of er behoefte is aan het vasthouden van deze kennis, of dat dit kan 
worden losgelaten omdat externe partners nu in het werkgebied toezicht houden. In het verlengde daarvan 
zal met de komst van de Wet kwaliteitsborging ook de gebiedskennis van de toezichthouders Bouwen/RO 
afnemen omdat marktpartijen de toezicht gaan uitvoeren. Indien er wel behoefte is aan gebiedskennis bij 
de toezichthouders, zal er naar mogelijkheden moeten worden gezocht hoe deze kennis gewaarborgd kan 
blijven. Dit kan bijvoorbeeld door gevelcontroles op industrieterreinen en meer capaciteit voor 
vrijeveldtoezicht door toezichthouders van Noaberkracht. 

4.2 Impact coronacrisis op de VTH-taken 2021 
Er is op dit moment nog niet te voorspellen welk effect de coronacrisis in 2021 zal hebben op de VTH-
taken bij zowel Noaberkracht, Omgevingsdienst Twente en Brandweer Twente. Wij zullen hierop blijven 
monitoren en indien nodig het uitvoeringsprogramma hierop bijsturen.  
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5. Milieu 

Milieutaken ODT 
Noaberkracht heeft variant 4 als milieutaak ingebracht bij de ODT. Deze milieutaken omvatten de volgende 
activiteiten: Het opstellen/adviseren omgevingsvergunningen onderdeel milieu, afhandelen meldingen 
activiteitenbesluit, toezicht bij bedrijven, juridische handhaving, specialisme asbest, specialisme geluid, 
water, bodem en lucht en de 24-uurs bereikbaarheid en –beschikbaarheid. Wat onder deze activiteiten 
wordt verstaan staat in de kwaliteitscriteria vermeld. Hoe de ODT deze taken uitvoert is omschreven in het 
Uniform VTH-beleid Twente. 
 
Bij wet dragen deelnemers aan de ODT gezamenlijke zorg voor het opstellen van een uniform VTH-
uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het uniforme VTH beleid Twente 
inclusief de nadere uitwerking, de vigerende risico analyse Twente (inclusief frequentietabel) en de 
productindeling van de Producten en Diensten Catalogus (PDC) / Twentse norm. De individuele 
uitvoeringsprogramma’s van de deelnemers gezamenlijk vormen het jaarplan van de ODT. 
Het uitvoeringsprogramma ODT voor Noaberkracht is daarom als bijlage 2 van dit verslag toegevoegd.  
 
Ook voor de verantwoording van de ODT over het afgelopen jaar, is gekozen voor een gezamenlijke zorg 
voor het opstellen van een uniform jaarverslag. Dit betekent derhalve dat de verantwoording van de ODT 
geen onderdeel uitmaakt van dit document. Het jaarverslag van de milieutaken die de ODT namens de 
gemeenten Dinkelland en Tubbergen uitvoert wordt in het eerste kwartaal van het volgend jaar ter 
verantwoording aan Noaberkracht aangeboden zodat de beide colleges dit jaarverslag vóór 1 maart van 
het volgend jaar kunnen vaststellen.  

Risico’s en onzekerheden 
Voor de planning 2021 worden de werkelijke aantallen over 2020 gebruikt als input. Bij vergunningen is de 
invloed op het aantal te ontvangen producten beperkt en kan er vrijwel niet gestuurd worden op aantallen 
en zijn wij veelal afhankelijk van marktwerking. 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. Ook bij toezicht zijn een aantal producten die op basis van werkelijke aantallen 
over 2020 zijn gepland. Te denken valt aan het aantal asbestsaneringen, meldingen grondtransporten, 
milieuklachten, dwangsomprocedures en handhavingsverzoeken. Er bestaat een risico dat de totale 
beschikbare formatie onvoldoende zal zijn voor de uitvoering van de geplande producten. 
Voor deze taakuitvoering is in de begroting structureel budget opgenomen. Indien er meer werk bij de ODT 
ingebracht wordt zal hiervoor budget aangewend moeten worden.  
 

Doel: 

Het inzichtelijk houden van de in de begroting van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen opgenomen 
financiële middelen ten behoeve van de werkzaamheden door de ODT. 

 

Indicatoren: 

Periodieke monitoring van het aantal ingebrachte producten aan de hand van het uitvoeringsprogramma, 

tussenrapportage en de eindverantwoording.  

 

Resultaat: 

 

 
In dit hoofdstuk wordt door zowel toezicht als ook de juridische handhaving verantwoording van het 
afgelopen jaar en de uitvoering voor komend jaar vermeld voor de milieutaken die niet bij de ODT zijn 
ondergebracht.  

5.1 Toezicht 

5.1.1 Verantwoording 2020 
 
Er zijn enkele (milieu)taken die niet onder variant 4 vallen en dus niet ondergebracht zijn bij de ODT. Dit 
zijn de niet inrichting gebonden milieuklachten en de stookontheffingen waaronder de paasvuren. Deze 
taken worden uitgevoerd door team THOR. 
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Milieutaken Noaberkracht 

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 2020 Resultaat 

Administratieve controle  55  95 

Het aantal geplande administratieve controles ligt hoger dan gepland. De reden is dat het aantal meldingen 
inzake sanering dieselolietankjes in tegenstelling tot 2019 sterk is toegenomen. Ook het aantal 
waarschuwingsbrieven vanuit de provincie ligt hoger dan in 2019. 

Niet inrichting gebonden milieuklachten 
Het betreft hier milieuklachten die niet bij de ODT belegd zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld 
afvaldumpingen. Voor deze taak heeft team THOR uren beschikbaar. 

Omschrijving Prognose 
2020 

Resultaat 
2020 

Milieuklachten, niet inrichting gebonden 289 275 

Stookontheffingen en paasvuren 

Doel:  

Het terugdringen van het illegaal verbranden van afvalstoffen om hinder naar de omgeving te voorkomen.  

 

Indicator: 

1. Het aantal gecontroleerde paasvuren/stookontheffingen 

2. Het aantal proces-verbalen 

3. Het aantal constateringen doorgezet naar juridische handhaving  

 

Resultaat:  

1. Door de coronacrisis is het ontsteken van paasvuren niet doorgegaan.  

2. Er is geen proces-verbaal aangezegd.  

3. Er zijn geen zaken doorgezet naar juridische handhaving .  

Illegaal verbranden afvalstoffen 

Doel:  

Het terugdringen van illegaal verbranden van afvalstoffen om hinder naar de omgeving te voorkomen. 

 

Indicator: 

1. Het aantal constateringen dat er illegaal afvalstoffen wordt verbrand.  

2. Het aantal proces-verbalen 

3. Het aantal constateringen doorgezet naar juridische handhaving  

 

Resultaat:  

1. Er is 5 keer geconstateerd dat er illegaal afval verbrand werd.   

2. Er is 1 keer proces-verbaal aangezegd.  

3. Er zijn geen zaken doorgezet naar juridische handhaving .  

5.1.2 Uitvoering 2021 

Milieutaken Noaberkracht 

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. Voor deze werkzaamheden is ongeveer 0,3 uur per rapportage nodig. Deze 
controles zullen verder afnemen zodra oude dieselolietankjes gesaneerd zijn. Vooralsnog is het aantal 
administratieve controles in 2020 toegenomen.  
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Omschrijving 2018 2019 Prognose 
2020 

2020 Prognose 
2021 

Aantal Administratieve controles 75 55 50 95 95 

Niet inrichting gebonden milieuklachten 
Het betreft hier het aantal uren dat is ingezet voor milieuklachten die niet afkomstig zijn vanuit milieutaken 
die bij de ODT belegd zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld afvaldumpingen. 

Omschrijving 2019 Prognose 
2020 

2020 Prognose 
2021 

Uren Milieuklachten, niet inrichting gebonden 151 289 289 275 

Stookontheffingen en paasvuren 
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. Het toezicht op paasvuren en stookontheffingen wordt uitgevoerd 
door de toezichthouders van het team Toezicht en Handhaving OR. 
 

Doel:  

Het terugdringen van het illegaal verbranden van afvalstoffen om hinder naar de omgeving te voorkomen.  

 

Indicator: 

1. Het aantal gecontroleerde paasvuren/stookontheffingen 

2. Het aantal proces-verbalen 

3. Het aantal constateringen doorgezet naar juridische handhaving  

 

In onderstaande tabel worden het aantal verleende stookontheffingen/paasvuren vermeld.  

Omschrijving Aantal 
2018 

Aantal 
2019 

Aantal 
2020 

Aantal 
2021 

Stookontheffingen/ 
Paasvuren 

76 76 76 76 

 

Omschrijving Totaal 
2020 

Controle-
frequentie 

Kengetal 
 

Benodigde 
uren 

Stookontheffingen/ 
Paasvuren 

76 25% 2,5 48 
 

 
Doordat de afgelopen jaren alle paasvuren werden gecontroleerd is het aantal overtredingen nihil 
geworden. Daarom is afgesproken dat in 2021 25% van de vergunde paasvuren zal worden gecontroleerd. 
In de planning is rekening gehouden met 19 controles. 

Illegaal verbranden afvalstoffen 
Naast paasvuren is er binnen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen mogelijk om een stoofontheffing aan 
te vragen. Met een stookontheffing mag er in de periode van oktober tot mei snoeihout verbrand worden. 
Hoewel deze ontheffing om niet wordt verstrekt wordt er nog steeds illegaal afval verbrand.  

Doel:  

Het terugdringen van illegaal verbranden van afvalstoffen om hinder naar de omgeving te voorkomen. 

 

Indicator: 

1. Het aantal constateringen dat er illegaal afvalstoffen wordt verbrand.  

2. Het aantal proces-verbalen 

3. Het aantal constateringen doorgezet naar juridische handhaving  

 

Omschrijving Aantal 
2018 

Aantal 
2019 

Prognose 
2020 

Aantal 
2020 

Prognose 
2021  

Illegaal afvalbranden 7 8 8 5 6 
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Omschrijving Totaal 
2019 

Controle-
frequentie 

Kengetal 
 

Benodigde 
uren 

Illegaal afvalbranden  6 100% 4,5 27 

Illegale Paasvuren  6 100% 4,5 27 

5.2 Juridische Handhaving 
 
Juridisch handhaving richt zich in dit hoofdstuk alleen op de milieu gerelateerde taken die niet tot de taken 
van de ODT behoren. Het gaat hier met name om de paasvuren en het illegaal afval verbranden.  

5.2.1 Verantwoording 2020  
 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten, anders dan in geval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal verzonden last onder dwangsom van het betreffende jaar 

2. het aantal verzonden last onder bestuursdwang van het betreffende jaar 

 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten ingeval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal ingediende verzoeken om handhaving van het betreffende jaar 

2. het aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

 

Doel: inzicht in het aantal bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures 

 

Indicatoren: 

1. het aantal bezwaarprocedures 

2. het aantal beroepsprocedures 

3. het aantal hoger beroepsprocedures 

 

Doel: 

inzicht in het aantal invorderingsbesluiten 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

 

Doel: 

inzicht in het aantal verzonden gedoogbrieven 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden brieven gedogen 

 

Doel: 

mogelijkheden onderzoeken en daar waar mogelijk inzetten van conflicthantering 

 

Indicatoren: 

1. hoe vaak is conflicthantering ingezet? 

2. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet? 

 

Doel: 
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zichtbaar zijn en blijven in de organisatie en blijvende aandacht vragen voor toezicht en handhaving. 

 

Indicatoren: 

1. aan welke projecten is in de organisatie deelgenomen? 

2. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Doel: 

inzicht in de deelname van externe projecten 

 

Indicatoren: 

1. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Resultaten: 

er zijn 2 dwangsommen opgelegd; 

er zijn 2 verzoeken om handhaving ingediend; 

er is geen dwangsom verbeurd  en dus ook geen invorderingsbesluit verzonden; 

er zijn geen procedures last onder bestuursdwang opgestart; 

er is geen gedoogbeschikking afgegeven; 

er is 1 beroepsprocedure afgerond, deze zaak liep al in 2019; 

Bovenstaande indicatoren gelden voor niet inrichtingsgebonden zaken. De inrichtingsgebonden zaken 
worden door de ODT verantwoord. Alle handhavingsverzoeken zijn binnen de wettelijk gestelde termijn 
afgehandeld.  

5.2.2 Uitvoering 2021 
 

Doel: 

Een kwalitatieve (leef)omgeving te creëren, specifiek gericht op natuur en milieu, en deze te behouden / te 
waarborgen. 

 

Indicatoren: 

1. aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

2.aantal besluiten n.a.v. ambtelijke constatering / klacht  

3. aantal bezwaar-, beroep-, en hoger beroepsprocedure 

4.hoe vaak is conflicthantering ingezet?  

5.hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet?  

6.aantal verzonden invorderingsbesluiten 

7.aantal verzonden brieven gedogen 

8.deelname interne en externe projecten ten behoeve van de fysieke leefomgeving.  

Bovenstaande indicatoren gelden voor niet inrichtingsgebonden zaken. 
 
Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad, worden de aantallen van voorgaande jaren 
gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad in het komend jaar. Voor de komst van de ODT werden de 
aantallen samengevoegd. Omdat de ODT vanaf 2020 zelf een jaarverslag maakt wordt vanaf 2020 alleen 
de aantallen niet ODT-gerelateerde zaken geregistreerd om een tendens te kunnen vaststellen. 
 

Omschrijving 2020 Prognose 
2021 

Handhavingsverzoeken 2 2 

Last onder dwangsom 2 2 

Last onder bestuursdwang 0 0 

Invorderingsbesluit 0 0 

Gedogen 0 0 

Conflicthantering Bemiddeling 0 0 

Bezwaar-, beroep-, hoger beroepsprocedure 1 1 
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5.3 Projecten  

Projecten vanuit Noaberkracht 

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.  

Verkeersmilieukaart 
De verkeersmilieukaart is in 2020 afgerond en opgeleverd. Het basisjaar is 2016, het toekomstjaar is 2030. 
De verwachting is dat onder de Omgevingswet naast rijks- en provinciale wegen, ook gemeentewegen 
verplicht gemonitord moeten worden. De verkeersmilieukaart zal daarom regelmatig herzien moeten 
worden.  

Asbestdaken 
Ondanks dat er voorlopig geen asbestdakenverbod is, blijft het Rijk inzetten op het saneren van de 
asbestdaken. Zo zal er begin 2021 een fonds voor particulieren beschikbaar komen, waar zij geld kunnen 
lenen om hun asbestdak te saneren en vervangen. Zowel het Rijk, als provincie, als gemeente zullen in dit 
fonds participeren.  
Ondanks dat er (nog) geen verbod is grijpen we dit mogelijke verbod aan om verduurzaming te 
bevorderen. De voorkeur gaat uit naar plaatsing van zonnepanelen op het dak bij de vervanging van 
asbestdaken. Via het Duurzaamheidsfonds Tubbergen en Duurzaamheidsfonds Dinkelland willen we het 
plaatsen van panelen blijven stimuleren. 

Bodemkwaliteitskaart   
De PFAS problematiek in 2019 maakte het noodzakelijk dat de regionale Bodemkwaliteitskaart en nota 
bodembeheer moesten worden aangepast. Er is onderzoek verricht naar het aanwezig zijn van PFAS in de 
Twentse bodem. Dit heeft in 2020 geleid tot een aanpassing van de Bodemkwaliteitskaart en de nota 
bodembeheer. De aanpassing is door de verschillende Twentse gemeenten vastgesteld. Met de 
bodemkwaliteitskaart, waarin de kwaliteit van de grond in de regio zichtbaar is gemaakt, proberen de we 
hergebruik van grond zoveel mogelijk te stimuleren.  

Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeente 
Afronden-Overdragen-Voorbereiden (AOV). Onder deze titel is de provincie een traject gestart om 
gemeenten voor te bereiden op de bodemtaken die onder de Omgevingswet van de provincie op de 
gemeente worden overgedragen. Naast VTH-taken zal ook de gehele bodeminformatievoorziening worden 
overgedragen. In 2020 is bij een 3-tal gemeenten een pilot gedraaid om te kijken waar knelpunten liggen. 
De resultaten volgen begin 2021. Financieel gezien is door het Rijk nog geen extra geld aan de gemeenten 
toegezegd voor de uitvoering van deze taken.  

Afvalwaterinjectie NAM locaties 
Naar aanleiding van rapport herevaluatie begin 2017 hebben de colleges van de NOT gemeenten en de 
gemeente Hardenberg aangegeven dat een zuiveringsvariant voldoende kansen biedt voor een proef, 
zodat hiermee op praktijkschaal ervaringen kan worden opgedaan. De gemeenten hebben gevraagd om de 
periode tot de volgende herevaluatie te gebruiken voor het uitvoeren van een praktijkproef met volledige 
zuivering van het productiewater. NAM heeft begin 2019 een uitvraag gedaan voor het uitvoeren van een 
zuiveringsproef. Na een traject van nader informatie en workshops is er in 2020 geen enkel bedrijf dat op 
dit moment een opstelling heeft die direct getest kan worden. Wel zijn er technieken die potentie bieden 
maar eerst nog nader onderzocht moeten worden. 
 
De waterinjectie en het onderhoud aan een van de putten in Rossum heeft het afgelopen jaar in Dinkelland 
meerdere keren geleid tot raadsvragen. Naar aanleiding daarvan werd op 26 oktober 2020 door de 
gemeente een info-avond georganiseerd waar raads-commissieleden, omwonenden en Dorpsraad vragen 
kunnen stellen aan vertegenwoordigers van NAM, Ministerie van EZK, Staatstoezicht op de Mijnen en 
Stichting Stop afvalwater Twente.  
 
In 2021 zal opnieuw een herevaluatie naar de waterinjectie worden uitgevoerd. Dit zal betekenen dat 
wederom wordt gekeken of de waterinjectie nog steeds de beste techniek is om het water te verwerken. 
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Gevolgschade drugslabs 
In 2019 is gestart met de sanering van een bodemverontreiniging veroorzaakt door bodemlozingen van 
afvalstoffen uit een drugslab. Geprobeerd wordt de kosten te vorderen op de veroorzakers. Deze 
invordering verloopt zeer stroef. Landelijk is er nu een compensatieregeling voor het opruimen van 
drugsdumpingen. Helaas valt dit geval hier niet onder. Via contacten bij VNG, Ministerie van Justitie en de 
provincie is de problematiek van niet te vorderen kosten die voor rekening komen van de gemeente, onder 
de aandacht gebracht. Vanuit de provincie ligt er de toezegging om een deel van de kosten van de 
bodemsanering op zich te nemen. 

Project gevelsanering B-lijst 
In 2020 is er door BSV positief beslist op de voorbereidingssubsidie. Vervolgens is zowel voor Dinkelland 
als Tubbergen een concept saneringsprogramma opgesteld en ingediend bij het Bureau Sanering 
Verkeerslawaai(BSV). Na beoordeling kan het definitieve saneringsprogramma, nadat dit ter inzage heeft 
gelegen, worden ingediend bij BSV. De daadwerkelijke uitvoering wordt voorzien voor 2021 en 2022. De 
ODT zal worden gevraagd ter ondersteuning bij dit project. 

Onder Twente 
Onder Twente is een netwerkorganisatie waarin kennisoverdracht door middel van fysieke bijeenkomsten 
belangrijk is. Door de Corona-perikelen is het aantal bijeenkomsten minimaal geweest. Desalniettemin blijft 
Onder Twente werken aan kennisverbreding over de eigen ondergrond en met het aanleveren van 
bouwstenen voor de omgevingsvisie, programma en het omgevingsplan. Komende jaren zullen gemeenten 
door middel van ‘coalition of the willing’ deelnemen aan bijeenkomsten en projecten. Belangrijkste punten 
zijn gebruik van de ondergrond, energietransitie, en drinkwaterkwaliteit. 

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 verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen op 
gesaneerde asbestdaken. 

Programma Veehouderij en Volksgezondheid (VGO) 
Het programma bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Het eerste onderzoek ‘Intensieve Veehouderij 
en gezondheid’ richtte zich op de vraag of er ziekten waren die in de omgeving van de veehouderijen vaker 
voorkwamen dan daarbuiten. Daarna startte het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden 
(VGO Livestock farming and the health of local residents ). Sinds januari 2018 is het programma 
Veehouderij en Gezondheid en Omwonenden III (VGO-III) gestart. Het RIVM Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, Universiteit Utrecht, Wageningen UR Wageningen University en Research  en 
Nivel voeren samen de VGO onderzoeken uit. De ontwikkelingen op dit gebied worden op de voet gevolgd. 
De ontwikkelingen hebben nog geen aanleiding gegeven om te komen tot beleidsvoorstellen.  
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6. Bouw 
 
Er vindt toezicht plaats op bouw- en sloopwerkzaamheden. Het toezicht dient ervoor om de veiligheid van 
de toekomstige gebruikers te waarborgen. Tevens draagt het bij aan de naleving van de bouwregelgeving 
bij uitvoerders. Het is echter onmogelijk om met de beschikbare capaciteit elk bouwwerk te controleren op 
de naleving van alle voorschriften van het Bouwbesluit. Het team voert daarom conform het in 2013 
vastgestelde toezichtsprotocol en het in 2015 vastgestelde Gewenst toezichtsniveau de controles met 
betrekking tot omgevingsvergunningen onderdeel Bouw uit. 
 
De inzet van de capaciteit voor toezicht op omgevingsvergunningen is afhankelijk van de verleende 
vergunningen en meldingen. Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad voor toezicht, 
worden de vergunningaanvragen van de voorgaande jaren gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad 
van bouw- en woningtoezicht in 2020. 
 
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. 
 
Vrije veld toezicht bestaat uit het afhandelen van klachten en het uitvoeren van controles in het kader van 
handhavingsverzoeken en het optreden tegen bouw- en sloopactiviteiten waar geen omgevingsvergunning 
voor is verleend, maar deze wel vereist is. Dergelijke activiteiten bij bestaande bouwwerken vallen hier ook 
onder. Doordat het steeds meer mogelijk wordt om zonder omgevingsvergunning (kleine) bouwwerken te 
bouwen, nemen de meldingen, vragen en klachten toe. 
 
Naast deze taak wordt van toezichthouders verwacht om strijdige situaties te constateren en te registreren 
en waar nodig handhavend op te treden.  
Bij een verzoek om handhaving met betrekking tot bouw wordt door het team Juristen Handhaving voor 
een controle beroep gedaan op de toezichthouders.  

6.1 Vergunningverlening 

6.1.1 Verantwoording 2020 
 
In het programma 2020 zijn de volgende verbeterdoelen opgenomen: 

 Vooroverleg: werkwijze van het vooroverleg verder verbeteren met als resultaat: verbetering 
dienstverlening en verbreden aantal toetsingsgronden vooroverleg voor voorspoedig verloop van 
de formele aanvraag omgevingsvergunning;   

 Bouwbeleidsplan: het actualiseren van het Bbp in aansluiting op artikel 7.2 van het Besluit 
omgevingsrecht met als resultaat: probleemanalyse en monitoring en verdere beleidsmatige 
uitwerking; 

 
Het doel van de verbetering van het proces van vooroverleg was om een doorwerking te krijgen van de 
toetsingsgronden vanuit het vooroverleg, zodat een reguliere aanvraag omgevingsvergunning een 
voorspoedige procedure kent. Deze grondslag is feitelijk een pijler van de Omgevingswet. Dit verbeterdoel 
zal daarom worden meegenomen in de ontwikkelingen van het proces van de Omgevingsvergunning onder 
de Omgevingswet.  
 
Voor 2020 was een actualisatie van het Bouwbeleidsplan voorzien, om deze in overeenstemming te 
brengen met artikel 7.2 van het Besluit Omgevingsrecht. In 2020 is hieraan nog geen invulling gegeven. 
Van belang is dat op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking treedt. Op dat moment treedt zeer 
waarschijnlijk ook de Wet kwaliteitsborging in werking. Deze wet zal grote invloed hebben op het 
Bouwbeleidsplan. Actualisatie van het bouwbeleidsplan zal daarom worden doorgeschoven naar 2021 
waarbij de ontwikkelingen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zullen worden betrokken.  
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Hieronder is de opbouw van de aanvragen per indeling van categorie weergegeven.  
 

Categorie Verleende 
Omgevingsvergunningen bouwen 

gepland 
2020 

werkelijk 
2020 

1 (ver-/)bouwkosten niet meer 
bedragen dan € 100.000,= 

218 226 

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

102 187 

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

8 3 

Totalen   328 416 

 
In onderstaande tabel staan de werkelijk bestede uren in 2020 vermeld.   

Categorie Gepland 
kengetal 

2020 

Gepland 
aantal 2020 

Gepland 
totaal 

aan uren 
2020 

Werkelijk 
aantal 2020 

Werkelijk 
aantal 

uren 2020 

Categorie 1 21 218 4.578 226 4.746 

Categorie 2 21 102 2.142 187 3.927 

Categorie 3 21 8 168 3 63 

Totalen  328 6.888 416 8.736 

 
Voor categorie 1 is het aantal aanvragen hoger dan verwacht en ligt het aantal op het niveau van 2019. Het 
aantal aanvragen categorie 2 ligt fors hoger dan verwacht. De verwachtte daling van het aantal aanvragen 
is niet doorgezet. Het aantal ligt zelfs hoger dan het niveau van 2019. 
Voor categorie 3 aanvragen heeft de daling zich voortgezet waardoor het aantal aanvragen lager ligt dan 
verwacht. De extra aanvragen zijn binnen de beschikbare formatie van team Wabo opgevangen. Vanwege 
de Coronacrisis is bijvoorbeeld het deelproject Omgevingsvergunning later opgestart dan gepland, was er 
minder fysiek overleg mogelijk met aanvragers/ adviseur en heeft de actualisatie van het bouwbeleidsplan 
niet plaatsgevonden.  Dit heeft er mede toe bijgedragen dat het hogere aantal aanvragen binnen de 
bestaande formatie kon worden afgehandeld.  

6.1.2 Uitvoering 2021 
 

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

aantallen aanvragen omgevingsvergunning bouwen 

Cate-
gorie 

Omgevings-
vergunning 
bouwen  

2016 2017 2018 2019 Gepland 
2020 

werkelijk 
2020 

gepland 
2021 

1 (ver-
/)bouwkosten  
< € 100.000,= 

148 234 247 230 218 226 230 

2 (ver-
/)bouwkosten  
> € 100.000,= 
en  
< € 1.000.000,= 

162 206 219 131 102 187 180 

3 (ver-
/)bouwkosten  
> € 1.000.000,= 

2 8 10 7 8 3 6 

Totaal  312 448 476 368 328 416 416 

 
Overzicht van de benodigde uren  

Categorie Kengetal planning 2021 
(aantal) 

planning 2021 
(uren) 

Categorie 1 21 230 4.830 

Categorie 2 21 180 3.780 

Categorie 3 21 6 126 

Totalen   416 8.736 
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Op dit moment is onduidelijk of en zo ja welke gevolgen de coronacrisis zal hebben op het aantal 
bouwplannen. Voor het overige zijn er geen duidelijk tendensen te verwachten. Voor de planning 2021 
wordt dan ook aansluiting gezocht bij de werkelijke aantallen over 2020. 
Doordat de verwachtte benodigde uren voor 2021 ten opzichte van 2020 aanzienlijk hoger zijn, bestaat er 
een reëel risico dat er onvoldoende formatie beschikbaar is voor de afhandeling van de 
vergunningaanvragen. Momenteel wordt onderzocht of uitbreiding in formatie mogelijk is.  

6.2 Toezicht 

6.2.1 Verantwoording 2020 

Regulier toezicht 

Doel: 

1. Conform het toezichtsprotocol en gewenst toezichtsniveau toezicht houden op naleving van de 
voorschriften van de omgevingsvergunning bouw om de veiligheid en de gezondheid van de toekomstige 
gebruikers te waarborgen. 

 

Indicator: 

1. Het aantal controles op omgevingsvergunning Bouw  < 100.000,--. 

2. Het aantal controles op omgevingsvergunning Bouw > 100.000, --. 

3. Het aantal controles op omgevingsvergunning Bouw > 1.000.000,-- 

4. het aantal overtredingen bij bouwcontroles. 

 

Resultaat: 

1. 104  van de 220 controles op bouwwerken < 100.000,--. 

2. 300 van de 432 controles op bouwwerken > 100.000, -- 

3. 3 van de 24 controles op bouwwerken > 1.000.000, --. 

4. 175 overtredingen geconstateerd tijdens bouwcontroles 

 
Het aantal volledig afgeronde (controles op) verleende vergunningen is lager dan gepland. 
Deze afwijking heeft een aantal oorzaken, te weten: 
1. Het inwerken van 1 nieuwe toezichthouder per 1 april 2020. 
2. Doordat de nieuwe 0,67 fte pas in april 2020 is ingevuld, hebben wij eind 2019 en begin 2020 niet de 

nodige controles kunnen uitvoeren. In de loop van 2020 hadden wij de 1,6 fte effectief kunnen inzetten. 
3. Door de coronacrisis (Dit was in de periode maart 2020 -  juni 2020.) 

Risico’s van het niet uitvoeren van bouwcontroles 
In 2020 zijn niet bij alle bouwobjecten bouwcontroles uitgevoerd op het vastgestelde ‘gewenst 
toezichtniveau bouwen’ bij bouwwerken > 100.000 en bij bouwwerken > 1.000.000. Reden hiervoor zijn de 
coronacrisis en het inwerken van de nieuwe medewerker. Als gevolg hiervan kan de veiligheid van 
bouwwerken en de gezondheid van haar gebruikers minder van kwaliteit zijn dan wij wensen en eisen. 
Gebreken die niet geconstateerd zijn kunnen (grote) gevolgen met zich meebrengen. Indien er in 2021 
geen personele wisselingen plaatsvinden en de toezichthouders hun werkzaamheden met betrekking tot 
bouw volledig kunnen uitvoeren kan de voor 2021 opgenomen doelstelling beter gewaarborgd worden.  

Controles WOZ en BAG 
In juni, oktober en december zijn in het kader van de WOZ en de BAG controles uitgevoerd. 
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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. Controles slopen met asbest worden door de ODT uitgevoerd. 
 

Doel: 

Het controleren of uitvoering is gegeven aan de sloopvergunningen en sloopmeldingen, om onveilige 
situaties en hinder voor de omgeving te voorkomen. 

 

Indicator: 

1.Het aantal controles op sloopmeldingen 

2. Het aantal uitgevoerde sloopmeldingen 

 

Resultaat:  

1. Er zijn 314 sloopmeldingen gecontroleerd.  

2. Alle sloopmeldingen zijn uitgevoerd.  

 
Het feitelijke doel is het controleren van sloopvergunningen en sloopmeldingen om te voorkomen dat er 
onveilige situaties ontstaan en hinder voor de omgeving wordt beperkt. Echter het melden dat er gestart 
wordt met slopen wordt door de slopende partij niet bij de gemeente gemeld. De gemeenten lopen dus 
achter de feiten aan. Er wordt wel gecontroleerd om te constateren of een object uiteindelijk gesloopt is. 
Deze controles zijn nodig om toe te zien of er wel daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de 
vergunning/melding en in het kader van objectregistratie voor de BAG en de WOZ. 
Controle op asbestverwijdering, vindt voorafgaand aan de sloop plaats door de ODT. 

Vrije veldtoezicht Bouwen 

Doel: Het beëindigen van alle geconstateerde illegale bouw- en sloopwerkzaamheden om de veiligheid 

van gebruikers en omwonenden te waarborgen 

 

Indicatoren: 

1. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale bouwwerkzaamheden  

2. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale bouwwerkzaamheden beëindigd 

3. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale bouwwerkzaamheden doorgezet naar team Juristen 
Handhaving 

4. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale sloopwerkzaamheden 

5. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale sloopwerkzaamheden beëindigd 

6. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale sloopwerkzaamheden doorgezet naar team Juristen 
Handhaving 

 

Resultaat:  

1-6. Er zijn 29 gevallen van illegale sloop en illegale bouwwerkzaamheden aangetroffen. Door stijging van 
het aantal technische ondersteuningen bij handhavingsverzoeken van 18 naar 37 en de coronacrisis was 
er minder capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van vrijeveldtoezicht en het oppakken van 
geconstateerde overtredingen. 

 

6.2.2 Uitvoering 2021 

Aanbodgestuurd 

Controle op omgevingsvergunningen onderdeel bouw en/of sloop  
Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad, wordt het aantal verleende vergunningen van 
2020 gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad voor bouw- en woningtoezicht in 2021.Het aantal 
controles is gebaseerd op het bouwbeleidsplan en de daarbij behorende toezichtsprotocol.  
Bouwwerken < € 100.000,--  hebben 1 controlemoment, bouwwerken > € 100.000,--  hebben 4 
controlemomenten en bouwwerken > € 1.000.000,-- hebben 6 controlemomenten. 
 
In onderstaand tabel staat het te verwachten aantal controles en geconstateerde overtredingen, gebaseerd 
op het aantal te verwachten vergunningen voor 2021. 
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Omgevingsvergunningen  2019 Prognose 
2020 

2020 
 

Prognose 
2021 

Bouw < € 100.000,--  beperkt 218 220 104 230 

Bouw > € 100.000,--  gewenst 432 432 300 720 

Bouw > € 1.000.000,--  24 24 3 36 

Geconstateerde overtredingen - - 175 - 

Totaal aantal controles 674 676 416 986 

 

Doel: 

1. Omgevingsvergunningen onderdeel bouw en meldingen controleren om de veiligheid en de gezondheid 

van de toekomstige gebruikers te waarborgen. 

 

Indicator: 

1. Het aantal controles op omgevingsvergunning Bouw < 100.000,--. 

2. Het aantal controles op omgevingsvergunning Bouw > 100.000, --. 

3. Het aantal controles op omgevingsvergunning Bouw > 1.000.000,-- 

4. het aantal geconstateerde overtreding bij bouwcontroles. 

Sloopmeldingen 
De eindcontrole van de sloopmeldingen wordt 100% uitgevoerd. In onderstaand overzicht wordt op basis 
van voorgaande jaren het aantal verwachte vergunningen/meldingen voor het komend jaar vermeld.  

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 Prognose 
2020 

2020 Prognose 2021 

Alle sloopmeldingen 210 274 270 315 315 314 315 

 

Doel: 

Het controleren of uitvoering is gegeven aan de sloopvergunningen en sloopmeldingen om onveilige 
situaties en hinder voor de omgeving te voorkomen. 

 

Indicator: 

1. Het aantal controles op sloopmeldingen 

2. Het aantal uitgevoerde sloopmeldingen 

Benodigde capaciteit aanbod gestuurd toezicht 
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 
2020 

Controle-
frequentie 

Kengetal 
 

Benodigde 
uren 

Bouw < € 100.000 gewenst 230 100% 2,5 575 

Bouw > € 100.000 beperkt 180 100% 14,2 2556 

Bouw > 1.000.000 6 100% 34 204 

Alle sloopmeldingen: 315 100% 2,0 630 

Totaal 731   3965 

Controles WOZ en BAG 
Voor de WOZ en BAG controles wordt 3 keer per jaar het hele vergunningenbestand van gemeente 
Tubbergen en van de gemeente Dinkelland bekeken. Dit zijn controles op verleende vergunningen. De 
status van de vergunningen worden dan verwerkt in het systeem. Vergunningen die gereed zijn, worden 
doorgegeven aan de BAG en WOZ. Bij vergunningen voor bouwen met bouwkosten € 100.000,-- of hoger 
wordt eerst een eindcontrole uitgevoerd, voordat deze in het systeem worden afgesloten. De bevindingen 
van deze controles worden ook gebruikt voor de verplichte WOZ- en BAG-registratie. 
 
 
 

Vrije veldtoezicht  
Ook in 2021 vindt vrijeveldtoezicht plaats op basis van klachten, meldingen en eigen constateringen.  
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Doel: Het beëindigen van alle geconstateerde illegale bouw- en sloopwerkzaamheden om de veiligheid 

van gebruikers en omwonenden te waarborgen. 

 

Indicatoren: 

1. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale bouwwerkzaamheden  

2. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale bouwwerkzaamheden beëindigd 

3. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale bouwwerkzaamheden doorgezet naar team Juristen 
Handhaving 

4. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale sloopwerkzaamheden 

5. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale sloopwerkzaamheden beëindigd 

6. Het aantal geconstateerde/gemelde illegale sloopwerkzaamheden doorzetten naar team Juristen 
Handhaving 

 
Voor vrijeveldtoezicht is 175 uur capaciteit beschikbaar voor geconstateerde illegale bouw- en 
sloopwerkzaamheden. Naast bovengenoemde vrijeveld toezicht is er voor technische ondersteuning bij 
handhavingsverzoeken 275 uur capaciteit beschikbaar.  

Toezicht op bestaande bouw 
Toezicht op bestaande bouw is gebaseerd op klachten. Het aantal klachten over bestaande bouw is gering 
waardoor er geen uren in de planning worden opgenomen.  

6.3 Juridische Handhaving 

6.3.1 Verantwoording 2020  
 
Het uitvoeringsprogramma 2020 heeft geen uitsplitsing tussen bouwen en ruimtelijke ordening. In 2020 is 
hier niet afzonderlijk op gemonitord. De verantwoording juridische handhaving voor bouw en ruimtelijke 
ordening vindt hieronder plaats.  
  

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten, anders dan in geval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal verzonden last onder dwangsom van het betreffende jaar    

2. het aantal verzonden last onder bestuursdwang van het betreffende jaar  

 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten ingeval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal ingediende verzoeken om handhaving van het betreffende jaar  

2. het aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar  

 

Doel: inzicht in het aantal bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures 

 

Indicatoren: 

1. het aantal bezwaarprocedures        

2. het aantal beroepsprocedures       

3. het aantal hoger beroepsprocedures        

 

Doel: 

inzicht in het aantal invorderingsbesluiten 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden invorderingsbesluiten       
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Doel: 

inzicht in het aantal verzonden gedoogbrieven       

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden brieven gedogen       

 

Doel: 

mogelijkheden onderzoeken en daar waar mogelijk inzetten van conflicthantering 

 

Indicatoren: 

1. hoe vaak is conflicthantering ingezet?      

2. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet?     

 

Doel: 

zichtbaar zijn en blijven in de organisatie en blijvende aandacht vragen voor toezicht en handhaving. 

 

Indicatoren: 

1. aan welke projecten is in de organisatie deelgenomen?    

2. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen?    

 

Doel: 

inzicht in de deelname van externe projecten       

 

Indicatoren: 

1. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen?   - 

 

Resultaten: 

Er zijn 33 besluiten last onder dwangsom verzonden;  

Er is geen last onder bestuursdwang toegepast; 

Er zijn 37 handhavingsverzoeken ingediend;  

Er zijn 12 bezwaarschriften ingediend en afgehandeld; 

Er zijn 10 beroepsschriften ingediend en afgehandeld 

Er is 1 hoger beroep ingesteld en afgehandeld; 

Er zijn 3 dwangsommen verbeurd;  

Er zijn geen brieven inzake gedogen verzonden;  

Er is 4 keer conflicthantering ingezet, waarvan 3 succesvol. 

 
Alle handhavingsverzoeken zijn binnen de wettelijke gestelde termijn afgehandeld.  
Bij drie handhavingszaken is met succes bemiddeling toegepast.  
 
Opgemerkt kan worden dat in 2020, net als in 2019, meer handhavingsverzoeken zijn ingediend dan in de 
jaren daarvoor. Dit heeft tot gevolg dat in 2020 behoorlijk meer besluiten zijn afgegeven als gevolg van een 
handhavingsverzoek.  
 
Het aantal bezwaar- en beroepsprocedures is in 2020 ten opzichte van 2019 gelijk gebleven.  
De toename van het aantal handhavingsverzoeken en bezwaar- en beroepsprocedures heeft te maken met 
enkele ontwikkelingen in de gemeente waar omwonenden op reageren en het juridische traject ingaan. 
Ook wordt opgemerkt dat mensen sneller een verzoek om handhaving indienen. De oorzaak is soms een 
burenconflict maar ook wordt vermoed dat de drempel tot het indienen van een verzoek om handhaving 
voor de inwoners minder hoog is dan voorheen. Deze ontwikkeling van de laatste twee jaar heeft tot gevolg 
dat in het uitvoeringsprogramma hier rekening mee moet worden gehouden. De planning zal hierop worden 
aangepast.  
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6.3.2 Uitvoering 2021 
Zaken die bij team Juristen Handhaving terechtkomen, vloeien met name voort uit handhavingsverzoeken, 
klachten of geconstateerde overtredingen die dusdanig van aard zijn dat handhavend optreden 
noodzakelijk / gewenst is.  
 

Doel: 

Een kwalitatieve (leef)omgeving te creëren en deze te behouden / te waarborgen en bij te dragen aan de 
constructieve veiligheid.  

 

Indicatoren: 

1. aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

2. aantal besluiten n.a.v. ambtelijke constatering / klacht  

3. aantal bezwaar-, beroep-, en hoger beroepsprocedure 

4. hoe vaak is conflicthantering ingezet?  

5. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet?  

6. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

7. aantal verzonden brieven gedogen 

8. deelname interne en externe projecten ten behoeve van de fysieke leefomgeving.  

 
Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad, worden de aantallen van voorgaande jaren 
gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad in het komend jaar. De tendens van de laatste jaren wordt 
meegenomen in de prognose en leidt tot een hoger aantal dan de werkvoorraad van afgelopen jaar.  
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Prognose 
2021 

Handhavingsverzoeken 16 18 53 37 40 

Last onder dwangsom 6 7 49 33 35 

Last onder bestuursdwang - - 1 0 0 

Invorderingsbesluit - - 2 3 5 

Gedogen 0 1 1 0 0 

Conflicthantering Bemiddeling - - 2 4 5 

Bezwaar-, beroep-, hoger beroepsprocedure 10 9 20 22 25 

6.4 Projecten 

Project bebouwing  recreatieparken 
Dit project wordt vanuit 2018 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. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan het Bestemmingsplan Buitengebied 2016 VEEGPLAN. Dit 
bestemmingsplan heeft invloed op de uitvoering van dit project. Daarom wordt uitvoering van dit project 
pas opgestart als dit bestemmingsplan is vastgesteld. 

Pilot slapende vergunningen 
In 2017 is een pilot gestart om 30 oude (bouw)vergunningen te gaan intrekken. Doelen om deze 
omgevingsvergunningen bouw in te trekken zijn:   

1. Oudere vergunningen zijn vaak niet meer in overeenstemming met de recente planologische, 
stedenbouwkundige- en welstandsinzichten. 

2. Aan de huidige bouwtechnische eisen wordt met het oprichten van een bouwwerk en/of gebouw op 
basis van een ‘verouderde vergunning’ mogelijk niet meer voldaan; het gaat bijvoorbeeld om eisen 
voor brandveiligheid, energiezuinigheid en constructieve veiligheid. 
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3. Ze vormen voor ons een administratieve last. Dit heeft te maken met jaarlijkse controles in verband 
met het actueel houden van de Basis Administratie Gebouwen (BAG) en met de waardering van 
onroerende zaken (WOZ). 

 
Team Juristen Handhaving, team Wabo en team Toezicht Bouwen/RO zijn hierbij betrokken.  

Doel:  

Het intrekken van oude bouwvergunningen om te voorkomen dat er bouwwerken gerealiseerd worden die 
niet meer aan de vigerende regelgeving en/of ruimtelijke aspecten voldoen.  

 

Indicator:  

1. Het aantal ingetrokken bouwvergunningen  

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

 

Resultaat: 

1. In 2020 zijn er geen bouwvergunningen ingetrokken. 

2. 0  

Het was de bedoeling deze pilot in 2020 verder op te pakken. Er zijn verschillende oorzaken waarom deze 
doelstelling niet is gehaald. Door onderbezetting, werkzaamheden met betrekking tot de coronacrisis en 
omdat het team Toezicht Bouwen/RO door deze coronacrisis enkel de noodzakelijke reguliere controles 
heeft uitgevoerd, zijn controles in het kader van deze pilot blijven liggen.  
Dit project wordt naar verwachting in 2021 verder uitgevoerd. 
 

Omschrijving 2018 2019 2020 Prognose 
2021 

Aantal verstuurde voornemens tot intrekking 
van de vergunning 

14 0 0  

Het aantal besluiten tot intrekking van de 
vergunning verstuurd.  

0 14 0  

Het aantal bezwaren op de besluiten tot 
intrekking  

- 0 0  

Inventarisatie en onderzoek brandveiligheid van gevels 
In 2020 heeft Noaberkracht op verzoek van het Ministerie BZK  geïnventariseerd of er binnen de 
gemeenten Dinkelland en Tubbergen specifieke gebouwen voorkomen waarbij de gevels brandgevaarlijk 
kunnen zijn. Aanleiding van dit verzoek is de brand in een flatgebouw in London op 14 juni 2017. Tijdens 
deze brand heeft het vuur zich langs de vliesgevels verder kunnen ontwikkelen. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat deze gevelpanelen niet brandveilig waren.  
 
De inventarisatie waarom verzocht werd beperkt zich tot gebouwen met gevels waarvan de buitenzijde niet 
van beton of baksteen is en:  
1. het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 13 meter met een 
gezondheidszorgfunctie met bed gebied, een woonfunctie voor zorg, een cel functie of een 
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bed gebied;  
2. het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 20 meter met een 
woonfunctie of een logiesfunctie. 
 
Uit de inventarisatie is gebleken dat in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen geen gebouwen 
voorkomen, waarvan de buitenzijde van de gevel niet is gemaakt van beton of baksteen. 
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7. Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
De inkomende aanvragen omgevingsvergunning Bouw worden getoetst of het plan past binnen het 
bestemmingsplan. Tevens wordt afhankelijk van de inhoud van een verzoek tot legalisatie getoetst aan 
beleidsregels waaronder rood voor rood, Kwaliteitsimpuls Groene omgeving, Schuur voor Schuur en Beleid 
plattelandswoningen. 
 
Ook bij toezicht op het gebied van ruimtelijke ordening zijn twee toezichtvormen mogelijk, te weten aanbod 
gestuurd en vrije veldtoezicht.  
 
Aanbod gestuurd toezicht wordt aan de hand van een verleende omgevingsvergunning uitgevoerd. Indien 
een omgevingsvergunning planologische aspecten, zoals bijvoorbeeld een inpassingsplan of een 
erfbeplantingsplan heeft dan wordt hier een separate controle voor aangemaakt omdat deze uitvoering na 
het realiseren en ingebruikname van het bouwwerk wordt uitgevoerd. De controle op erfbeplantingsplannen 
is in hoofdstuk 10 opgenomen. 
 
Vrije veldtoezicht betreft het opsporen van overtredingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening waarbij 
zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhavingsinstrumenten kunnen worden ingezet om 
geconstateerde overtredingen te beëindigen. Hierbij gaat het om activiteiten die mogelijk betrekking 
hebben op het zonder vergunning gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan.  
Bij meldingen voert toezicht een controle uit en stelt een rapportage op. Aan de hand van deze rapportage 
toetst team WABO of legalisatie mogelijk is en geeft advies hierover. De uitkomst van het 
legalisatieonderzoek bepaald of de overtreder een legalisatietraject kan opstarten of dat handhavend wordt 
opgetreden.  

Werkgroep oneigenlijk gebruik panden: 
Deze werkgroep, bestaande uit medewerkers van team Toezicht Bouwen/RO, team Juristen Handhaving, 
team Wabo, team Burgerzaken, Team Geo/Basisregistraties, komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar om 
de signalering en constateringen van “oneigenlijk gebruik van panden” te bespreken. De onderwerpen 
komen voort uit aanvraag om huisnummering, registratie in het GBA of door eigen constateringen in het 
veld. Vanuit de werkgroep wordt de casus beoordeeld op haalbaarheid (toekennen huisnummer) dan wel 
juridische vervolgstappen. Bij een vervolg, waarbij het nagenoeg in alle gevallen om “strijdig gebruik” gaat, 
wordt conform de handhavingsstrategie door team Toezicht bouw/RO en team Juristen Handhaving 
opgetreden. 
 
In het uitvoeringsprogramma 2019 waren geen doelen en indicatoren voor ruimtelijke ordening opgenomen 
omdat deze activiteit tot dan onder Bouw/RO werd weggeschreven. Hierdoor kunnen voor 2020 geen 
aantallen opgenomen worden die geraamd zijn op voorgaande jaren. Voor 2020 zijn doelen en indicatoren 
omschreven. Voor de verantwoording 2019 betekent bovenstaande dat er geen inzicht te geven is in de 
aard van de overtredingen.   

7.1 Vergunningen 

7.1.1 Verantwoording 2020 
 
In onderstaande tabel staan de overige bouw/RO activiteiten benoemd. 

activiteiten omgevingsvergunning   prognose 
2020 

werkelijk 
2020 

Art. 2.12 lid 1 a onder 1 (binnenplanse afwijking) 67 120* 

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

51   

Art. 2.12 lid 1 a onder 3 (buitenplanse afwijking) 2   

Activiteiten met betrekking tot monumenten of 
beschermde stads- of dorpsgezichten 

9 9 

* Omdat het ons nieuwe systeem Powerbrowser (nog) niet mogelijk is om de verschillende buitenplanse 
afwijkingen in beeld te brengen zijn de werkelijke aantallen 2020 samengevoegd tot 1 categorie. 
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7.1.2 Uitvoering 2021 
In onderstaande tabel staan de overige bouw/RO activiteiten benoemd. Het aantal planologische 
afwijkingen is gegroepeerd omdat het nieuwe systeem Powerbrowser deze data niet onderscheidenlijk kan 
maken. 

 
De werkzaamheden binnen team Wabo betreft meer dan alleen het verlenen van omgevingsvergunning-en 
en het afhandelen van meldingen. Zo zijn er ook werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. 
 
De overige activiteiten zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

Aantallen activiteiten 
omgevingsvergunning   

werkelijk 2018 werkelijk 
2019 

gepland 
2020 

werkelijk 
aantal 
2020 

gepland 
aantal 
2021 

Vooroverleg 227 205 192 189 190 

Landschappelijke inpassing 79 75 106 65 65 

Aanlegactiviteiten 28 20 9 5 5 

Uitweg / inrit 37 40 28 64 60 

Kappen  139 110 125 128 120 

Verklaring van geen bedenkingen 19 8 10 18 15 

Het aantal landschappelijke inpassingen was aanzienlijk lager dan gepland. De verwachtte toename is niet 
opgetreden. In de planning wordt aangesloten bij de werkelijke aantallen over 2020. Het aantal aanvragen 
voor uitweg/inrit was hoger dan gepland. Voor 2021 wordt geen grote verandering verwacht ten opzichte 
van 2020. Voor de overige producten was het werkelijke aantal in lijn met de verwachting. 

7.2 Toezicht 

7.2.1 Verantwoording 2020 

Aanbod gestuurd toezicht 
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). 

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitweg 
In 2020 was er vanwege de coronacrisis geen capaciteit beschikbaar om omgevingsvergunningen voor de 
activiteit uitweg te kunnen controleren.   

Vrije veldtoezicht  

Doel:  

Het voorkomen van strijdig gebruik van gronden om de omgevingskwaliteit conform vastgesteld beleid te 
waarborgen.  

 

Indicatoren: 

1. Het aantal meldingen strijdig gebruik bestemmingsplan 

2. Het aantal constateringen strijdig gebruik bestemmingsplan 

3. Het aantal geconstateerde/gemelde strijdig gebruik bestemmingsplan beëindigd 

4. Het aantal geconstateerde/gemelde strijdig gebruik bestemmingsplan doorgezet naar juridische 

handhaving 

 

Resultaat: 

1-4. In 2020 is niet op de indicatoren geregistreerd met als gevolg dat er geen resultaten bekend zijn.  

In 2021 zal dit wel worden geregistreerd. 

activiteiten omgevingsvergunning   2018 2019 Prognose 
2020 

werkelijk 
2020 

Prognose 
 2021 

Art. 2.12 lid 1 a onder 1, 2 en 3 171 143 120 120 114 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of 
beschermde stads- of dorpsgezichten  

7 8 9 9 9 
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7.2.2 Uitvoering 2021 
Het controleren van de in de vergunning opgenomen ‘herplantplicht’ of een 
erfbeplantingsplan/inpassingsplan. Beide aspecten worden in hoofdstuk 10 Kapverordening en 
Omgevingsvergunning onderdeel kappen behandeld.   

Aanbod gestuurde toezicht  

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitweg 
Omschrijving 2018 

 

2019 Prognose 

2020 

Werkelijk 

2020 

Planning 

2021 

Uitweg 3 14 14 0 0 

Voor 2021 worden er vanwege andere prioriteiten geen omgevingsvergunningen voor de activiteit uitweg 
meer gecontroleerd. 

Vrijeveld toezicht 

Doel:  

Het voorkomen van strijdig gebruik van gronden om de omgevingskwaliteit conform vastgesteld beleid te 
waarborgen.  

 

Indicatoren: 

1. Het aantal meldingen strijdig gebruik bestemmingsplan 

2. Het aantal constateringen strijdig gebruik bestemmingsplan 

3. Het aantal geconstateerde/gemelde strijdig gebruik bestemmingsplan beëindigd 

4. Het aantal geconstateerde/gemelde strijdig gebruik bestemmingsplan, doorgezet naar juridische 
handhaving 

 

Prioriteits-klasse 2018 2019 2020 Gepland 
2021 

Illegaal /strijdig gebruik (RO) - 27 (29)* 35 

Illegale zendmasten 4 0 0 0 

 
In 2020 is hier niet op gemonitord. Het genoemde aantal is de prognose van 2020. 
Voor vrijeveldtoezicht met betrekking tot ruimtelijke ordening is 325 uur capaciteit beschikbaar. Naast 
bovengenoemde vrijeveld toezicht is er voor technische ondersteuning bij handhavingsverzoeken 275 uur 
capaciteit beschikbaar. 

7.3 Juridische Handhaving  
Voor juridische handhaving zal geen uitsplitsing tussen bouwen en ruimtelijke ordening plaatsvinden omdat 
de dwangsommen bouwen en ruimtelijke ordening met elkaar verweven zijn. Vrijwel alle zaken betreffen 
zowel bouwen als ruimtelijke ordening. De verantwoording als ook de uitvoering is onder Bouw 
opgenomen. 

7.4 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. Dit was een project voor de gemeente Dinkelland. Op 
basis van de inventarisatie binnen de gemeente Dinkelland heeft een selectie plaatsgevonden 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. 
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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 is uitgevoerd. De daaropvolgende controles hadden 
moeten plaatsvinden op het gebied van brandveiligheid en ruimtelijke ordening. Het doel is meer dan 6 jaar 
oud maar nog niet verwezenlijkt. De B&B’s zijn in kaart gebracht en administratief gecontroleerd. Fysieke 
controles hebben nog niet plaatsgevonden, deze neemt team Toezicht bouw/RO mee in hun reguliere 
werkzaamheden. De brandweer heeft in 2020 de objecten waaronder B&B een lagere prioriteit gegeven. 
Deze zullen in het vervolg onder reguliere controles vallen en op die wijze worden gecontroleerd.   

Dit project wordt hiermee afgesloten. 

Permanente Bewoning Recreatiewoningen 
In 2011 is de Beleidsnota (semi) permanente bewoning van recreatiewoningen door de gemeente 
Dinkelland vastgesteld. Dit vormt de basis voor het project Permanente bewoning recreatiewoningen dat in 
2015 gestart is en ook in 2020 voortgezet.  
De controles op een recreatiepark worden verricht door de toezichthouders van het team THOR en team 
Toezicht Bouwen/RO. Hiervoor is 190 uur geraamd. De juridische handhaving wordt gedaan door de 
medewerkers van het team Juristen Handhaving.  
 
Noaberkracht is voor de gemeente Tubbergen bezig met een Veegplan buitengebied Tubbergen. Zodra dit 
beleid is vastgesteld wordt het project binnen de gemeente Tubbergen uitgevoerd.  
  

Doel:  

Het beëindigen en voorkomen van strijdige bewoning van recreatiewoningen. 

 

Indicator: 

1. Het aantal strijdige bewoningen van recreatiewoningen gecontroleerd. 

 

Resultaat:  

Er zijn 21 woningen gedurende een tijd gecontroleerd. Na een tijd te hebben gecontroleerd zijn er 14 
woningen overgebleven. Deze woningen zijn ook een tijd gecontroleerd. Na te weinig bewijslast is er 
uiteindelijk doorgegaan met het controleren van 5 woningen. Uiteindelijk is er naar 2 woningen een 
voornemen last onder dwangsom verstuurd omdat hier de bewijslast tot de datum van verzending van het 
voornemen toereikend was om een handhavingstraject op te starten. Momenteel zijn we bezig met het 
opstellen van de besluiten hiervan. 

 
In 2021 zijn de uren voor juridische handhaving niet bekend. Opgemerkt wordt dat er een toename is in het 
beantwoorden van zowel telefonische als schriftelijke vragen over permanente bewoning. 
. 

 2018 2019 2020 Planning 
2021 

Uren Toezicht 183 201 200 n.b. 

Uren Juridische Handhaving minimaal 20 50 n.b. 
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8. Brandveiligheid 
De colleges van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben in 2012 besloten de advies- en 
controlewerkzaamheden brandveiligheid door Brandweer Twente uit te laten voeren. 
 
Voor het afhandelen van de aanvragen omgevingsvergunningen gebruiksvergunning en de meldingen 
brandveilig gebruik wordt advies gevraagd aan de Brandweer Twente. Dit geldt voor zowel de toets van de 
ontvankelijkheid als de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning en 
gebruiksmelding.  
 
Toezichtstrategie brandveilig gebruik  
Toezicht wordt uitgevoerd aan de hand van de toezichtstrategie brandveilig gebruik. 
De prioritering en de intensiteit van reguliere controles binnen de gemeenten in Twente worden bepaald op 
basis het ‘Risico Afwegingsmodel Toezicht Brandveiligheid’. Bij dit model is gebruikt gemaakt van de 
publicatie ‘Basis voor brandveiligheid’ om risico’s binnen gebouwen beter te typeren. Risico’s in gebouwen 
worden verdeeld in primair en secundair. Het gebouw als zodanig in samenhang met de omstandigheden 
van verblijf bepaalt de primaire risico’s. De risico’s vanuit het gebruik (naleefgedrag) en de statistische 
informatie over brandincidenten bepalen de secundaire risico’s. Een optimale afstemming tussen de 
primaire en secundaire risico’s is uiteindelijk de belangrijkste voorwaarde voor een brandveilig gebouw. 
Tenslotte wordt het toezicht op brandveiligheid telkens geoptimaliseerd op basis van de daadwerkelijke 
controle resultaten om risico’s op een adequate manier te kunnen beïnvloeden.  
Het afwegingsmodel biedt per gemeente handvatten voor eventuele verdere beleidsmatige sturing dan wel 
integratie van de lokale belangen (maatwerkafspraken).  
 
De controles brandveiligheid tijdens de bouwfase worden door de toezichthouders bouwen samen met de 
Brandweer Twente uitgevoerd. Hoewel de brandweer de brandveiligheidstaken voor de gemeente 
Dinkelland en de gemeente Tubbergen uitvoert is er binnen Noaberkracht één toezichthouder die optreedt 
als specialist brandveiligheid. Tot de taken van deze specialist behoort onder andere de ondersteuning van 
de aanschrijvingen door de juristen, de advisering van burgemeesters en wethouders en algemene 
vraagbaak. 
 
De juridische handhaving zoals het opstellen van handhavingsbeschikkingen is niet overgedragen aan de 
Brandweer Twente maar worden door Noaberkracht uitgevoerd. Ook de technische ondersteuning voor de 
juristen handhaving bij aanschrijvingen, wordt door de toezichthouder van Noaberkracht gedaan. 

8.1 Vergunningverlening 

8.1.1 Verantwoording 2020 
 

Activiteit Prognose  
2020 

werkelijk aantal 2020 

Gebruiksvergunning 5 4 

Melding brandveilig gebruik 20 25 

Het werkelijke aantal komt nagenoeg overeen met de planning voor 2020.  

8.1.2 Uitvoering 2021 
Voor de uitvraag van de aanvragen omgevingsvergunningen, gebruiksvergunningen 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 Noaberkracht en aansluitend voert de 
brandweer de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning uit. 
 

Activiteit 2019 Prognose 
2020 

Werkelijk 
2020 

Prognose 
2021 

Gebruiksvergunning 2 4 4 5 

Melden brandveilig gebruik  23 20 25 25 

Voor 2021 zijn geen specifieke ontwikkelingen te verwachten.  
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8.2 Toezicht 
In 2019 is gestart met het monitoren van controles inzake brandveiligheid zodat de werkzaamheden die 
door de brandweer uitgevoerd worden beter inzichtelijk zijn.  

8.2.1 Verantwoording 2020 
 

Doel: Het realiseren van een hoogwaardige uitvoering van taken en gezamenlijke projecten op het gebied 
van toezicht en het leveren van relevant toezicht en van een relevante bijdrage aan meer veiligheid en 
betere naleving in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen 

 

Indicatoren: 

1. Het aantal uitgevoerde controles 

2. Het aantal ‘hercontroles’ (naleefgedrag) 

3. Het aantal zaken doorgezet naar juridische handhaving 

 

Resultaat:  

1. 100 van de 110 geplande controles zijn uitgevoerd*.  

2. 22 ‘hercontroles’ 

3. 5 controlezaken doorgezet naar juridisch handhaving 

* De reden dat het aantal geplande controles niet gehaald wordt komt door de coronacrisis. De brandweer 
heeft daarom in mei van dit jaar een aangepast uitvoeringsvoorstel gedaan.  
 
Ondanks dat een aantal objecten niet fysiek bezocht kon worden hebben alle thema’s toch de nodige 
aandacht gehad.  
Het is lastig concreet te zeggen welke risico’s er zijn vanwege niet uitgevoerde controles. Immers, die 
objecten zijn nog niet bezocht. Gelet op de resultaten van de wel uitgevoerde controles zijn er geen directe 
aanwijzingen dat dit tot een onacceptabel verhoogd risico leidt. De frequentie waarmee de objecten wordt 
bezocht komt door het niet realiseren van de planning lager te liggen (lees, datum controle schuift 
enigszins door), maar ze worden nog steeds wel bezocht. 
 
Het naleefgedrag is in Tubbergen ten opzichte van vorig jaar over het algemeen behoorlijk gestegen. Vijf 
uitgevoerde controles bij logies objecten (zorginstellingen) hadden voor 80 % een goed naleefgedrag. Dit 
betreft de bezochte objecten in de sectoren, logies, onderwijs en KDV Zorg en publiekstoegankelijk. Dit is 
een positieve constatering.  
 
In Dinkelland is het naleefgedrag nagenoeg gelijk gebleven.  
In Dinkelland lopen nog een aantal langdurige handhavingszaken bij logiesbedrijven. 
40% van de gecontroleerde logies objecten (zorginstellingen) had een goed naleefgedrag. Dit is relatief 
laag maar dit komt overeen met het landelijk beeld en heeft nog steeds te maken met de transitie die de 
zorg heeft meegemaakt van verzorgingshuizen naar individueel wonen.  
 
Veel zorginstellingen werken hard om aan een minimaal niveau van brandveiligheid te kunnen voldoen. 
Sommige zaken kunnen en worden snel worden opgepakt maar andere zaken hebben meer impact. Een 
zorginstelling kan namelijk niet zomaar de deuren sluiten voor een verbouwing. Daarnaast zijn er voor 
nieuw en verbouw vaak budgetten gereserveerd maar voor bestaande gebouwen moet geld worden 
vrijgemaakt, die er door de transitie in de zorg en de bijhorende bezuinigingen meestal niet is.  
Momenteel zien we dat dit inzicht ook bij de zorginstellingen is gekomen en wordt de brandveiligheid 
grootschalig opgepakt. Dit zijn echter kostbare en langdurige trajecten, uitgespreid over meerdere jaren. 
Brandweer Twente ondersteunt en adviseert de zorginstellingen bij het maken van keuzes en het 
ontwikkelen van brandveiligheidsvisie voor de toekomst. Veelal ligt het ambitieniveau van de instellingen 
hoger dan is vereist vanuit het Bouwbesluit 2012.  
 
Zoals eerder vermeld laat de brandweer zelfscans bij scholen en Kinderdagverblijven uitvoeren.  
Per 1 mei jl. zijn uitnodigingen voor de zogeheten zelfscans verstuurd. Tot op heden zijn deze nog niet 
allemaal uitgevoerd. Brandweer Twente kan de zelfscan derhalve nog niet volledig evalueren.  
Tot nu toe zijn de volgende bevindingen gedaan:   
- De uitnodiging tot zelfscan wordt door de ontvangen partij veelal positief ontvangen.  
- Uit de resultaten blijkt dat er voornamelijk geen of kleine overtredingen worden geconstateerd, wat ons 
inziens mede te maken heeft met het feit dat de doelgroep (scholen/kinderdagverblijven) een hoge mate 
van verantwoordelijkheid kent.  
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- Bij voorgenoemde kleine overtredingen valt te denken aan het ontbreken van (juiste) 
onderhoudsrapporten van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, opslag van goederen en 
materialen in stookruimtes en bijvoorbeeld het vastzetten van brandwerende zelfsluitende deuren.  
 
In vergelijking met de standaard reguliere controle levert de zelfscan echter over het algemeen geen 
tijdwinst op en is er ook geen sprake van kwaliteitswinst.  
De oorzaak hiervan ligt in het beleid (controlefrequentie van fysieke controle na zelfscan ligt hoger) en het 
feit dat men de gebruiker meerdere malen moet benaderen om de juiste respons te ontvangen.  
Echter gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus, is dit een geschikt middel en een goed alternatief 
om toch de (enkelvoudige) controles uit te kunnen voeren. 

8.2.2 Toezicht uitvoering 2021 
 

Doel: Het realiseren van een hoogwaardige uitvoering van taken en gezamenlijke projecten op het gebied 
van toezicht en het leveren van relevant toezicht en van een relevante bijdrage aan meer veiligheid en 
betere naleving in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen 

 

Indicatoren: 

1. Het aantal uitgevoerde controles 

2. Het aantal ‘hercontroles’ (naleefgedrag) 

3. Het aantal zaken doorgezet naar juridische handhaving 

 
De Risicoprioritering van de Brandweer Twente wordt ook dit jaar doorgezet. De prioritering en de 
intensiteit van reguliere controles binnen gemeenten in Twente worden bepaald op basis van “Risico 
Afwegingsmodel Toezicht “ (RAT). 
In 2020 zal het thema Zorg als belangrijkste thema in het VTH-programma worden opgenomen. Daarnaast 
blijven de publieke functies onder de aandacht.  
 
In onderstaande tabel zijn de aantal objectcontroles per thema weergegeven. 

Branche 2019 2020 planning 2021 

Logies - 12 8 

Onderwijs en Kinderdagverblijven - 18 25 

Zorg - 23 25 

Kamerverhuur - - - 

Publieke functies - 57 60 

Totaal 109 110 118 

 
In 2021 zal net als in 2020 de zorg weer als belangrijkste thema in het VTH programma opgenomen 
worden. In 2020 is dit door de coronacrisis niet volledig tot uitvoering gekomen. Brandweer Twente zal zich 
vooral concentreren op het onderdeel hulp bij ‘ontruiming bij brand’. Op basis van een nieuw verschenen 
‘Handreiking 7.11a voor toezichthouders‘ zal Brandweer Twente beoordelen of er in zorgfuncties op ieder 
moment van de dag voldoende ontruimers aanwezig zijn om in geval van brand ontruiming snel genoeg te 
laten verlopen en daarmee te voldoen aan artikel 7.11a uit het Bouwbesluit 2012. Aan de hand van de 
handreiking zal een toezichthouder in een aantal stappen eenvoudig bepalen of een ontruiming snel 
genoeg kan verlopen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de bouwkundige staat van het gebouw, de 
hulp die bewoners nodig hebben bij ontruiming en het aantal ontruimers dat beschikbaar is. De resultaten 
van de Handreiking kunnen daarbij tevens gebruikt worden om te zoeken naar verbeterpunten indien blijkt 
dat tijdig ontruimen een probleem is.  
 
Naast de reguliere controles brandveilig gebruik verdient ook de aanpak van ondermijning aandacht.  
 
De gevolgen van de coronacrisis, een toename van adhoc controles, integrale controles of een toename bij 
controle in de realisatiefase en/of evenementen kunnen van invloed zijn op onze capaciteit bij toezicht in de 
gebruiksfase 
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In onderstaande tabel zijn de aantal objectcontroles per thema weergegeven. 

Branche aantal 2019 planning 2020 

Logies - 12 

Onderwijs en Kinderdagverblijven - 18 

Zorg - 23 

Kamerverhuur - - 

Publieke functies - 57 

Totaal 109 110 

Adhoc controles, integrale controles of een toename bij controles in de realisatiefase en/of evenementen 
kunnen van invloed zijn op controles in de gebruiksfase. 

8.3 Juridische Handhaving 

8.3.1 Verantwoording 2020 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten, anders dan in geval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal verzonden last onder dwangsom van het betreffende jaar 

2. het aantal verzonden last onder bestuursdwang van het betreffende jaar 

 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten ingeval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal ingediende verzoeken om handhaving van het betreffende jaar 

2. het aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

 

Doel: inzicht in het aantal bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures 

 

Indicatoren: 

1. het aantal bezwaarprocedures 

2. het aantal beroepsprocedures 

3. het aantal hoger beroepsprocedures 

 

Doel: 

inzicht in het aantal invorderingsbesluiten 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

 

Doel: 

inzicht in het aantal verzonden gedoogbrieven 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden brieven gedogen 

 

Doel: 

mogelijkheden onderzoeken en daar waar mogelijk inzetten van conflicthantering 

 

Indicatoren: 

1. hoe vaak is conflicthantering ingezet? 

2. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet? 
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Doel: 

zichtbaar zijn en blijven in de organisatie en blijvende aandacht vragen voor toezicht en handhaving. 

 

Indicatoren: 

1. aan welke projecten is in de organisatie deelgenomen? 

2. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Doel: 

inzicht in de deelname van externe projecten 

 

Indicatoren: 

1. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Resultaat: 

Er zijn naar aanleiding van ‘hercontroles’ 7 besluiten last onder dwangsom verzonden. 

Er is 2 keer een verzoek om handhaving ingediend. 

Er zijn geen besluiten opgelegd naar aanleiding van een verzoek om handhaving. 

Er is geen last onder bestuursdwang toegepast. 

Er zijn geen brieven tot gedogen verzonden 

Er zijn geen bezwaar- en beroepsprocedures ingediend 

Er is geen deelname geweest aan een extern project 

In vergelijk met voorgaande jaren is er een stijging wat betreft het aantal verzonden besluiten last onder 
dwangsom. Dit heeft met het naleefgedrag te maken zoals onder toezicht al verantwoord is.   

8.3.2 Uitvoering 2021 

Doel: 

Een kwalitatieve (leef)omgeving, toegespitst op brandveiligheid,  te creëren en deze te behouden / te 
waarborgen.  

 

Indicatoren: 

1. aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

2. aantal besluiten n.a.v. ambtelijke constatering / klacht  

3. aantal bezwaar-, beroep-, en hoger beroepsprocedure 

4. hoe vaak is conflicthantering ingezet?  

5. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet?  

6. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

7. aantal verzonden brieven gedogen 

8. deelname interne en externe projecten ten behoeve van de fysieke leefomgeving.  

Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad, worden de aantallen van voorgaande jaren 
gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad in het komend jaar.  
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Prognose 
2021 

Handhavingsverzoeken 0 1 0 2 2 

Last onder dwangsom 1 1 0 7 7 

Last onder bestuursdwang - - 0 0 0 

Invorderingsbesluit 1 0 0 0 0 

Gedogen 0 1 1 0 0 

Conflicthantering Bemiddeling - - 0 0 0 

Bezwaar-, beroep-, hoger beroepsprocedure 0 0 0 0 0 

In tegenstelling tot de voorgaande jaren is er in 2020 naar aanleiding van controles 7 keer een last onder 
dwangsom op gelegd. 2 lasten hiervan komen voort uit een voornemen die is opgestart in oktober 2019. Er 
kan gesteld worden dat het naleefgedrag minder is geworden. De reden hiervan is niet bekend. In 2021 zal 
hier op gemonitord worden.  
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8.4 Projecten 
 
In 2021 worden in het kader van brandveiligheid geen specifieke projecten gedraaid. 
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9. Drank- en Horecawet  

Aanpak alcoholgebruik < 18 jaar 
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 zijn vastgelegd in het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018 – 2021. 
Op hoofdlijnen kan team THOR 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. 

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. Door gebruik te maken van elkaars toezichthouders hopen de deelnemende gemeenten dat 
de ingezette toezichthouders minder snel herkend worden. Bij een Drank- en Horecacontrole is het 
‘anoniem werken’ een cruciale factor. 

Controle inrichtingseisen DHW 
Bij Team APV & bijzondere wetten worden nieuwe- en wijzigingsvergunningen Drank- en Horecawet 
aangevraagd. Een onderdeel van de aanvraag is een toets voor de inrichtingseisen uit de Drank- en 
Horecawet. Een medewerker van Team toezicht Bouwen/RO voert deze werkzaamheden uit. Deze 
controletoetsen zijn aanbod gestuurd. 
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9.1 Toezicht  

9.1.1 Verantwoording 2020 

Aanpak alcoholgebruik < 18 jaar 

Doel:  

Het verrichten van controles op de naleving van de Drank- en Horecawet en de Horecaverordening om het 
aanbieden en het nuttigen van alcohol < 18 jaar te voorkomen.  

 

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 controles bij evenementen 

5. Het aantal overtredingen Drank- en Horecawet bij evenementen. 

 

Resultaat: 

1 t/m 3 Vanwege de coronacrisis en capaciteitsproblemen is geen uitvoering geven aan controle bij     
(para-) commerciële instellingen.  

4 en 5. Er zijn vanwege capaciteitsproblemen 2 evenementen controleert. Dit was voor de coronacrisis. 
Vanwege de coronacrisis zijn er alleen kleinschalige evenementen gehouden. Deze kleinschalige 
evenementen worden in het kader van de DHW niet gecontroleerd.  

 
Uren periode 30 september 2019 t/m 1 oktober 2020 

Omschrijving Aantal uren 

geraamd 2020 

Aantal uren uitgevoerd 

2020 

DHW (voorheen VWA) 643 12 

Controle Inrichtingseisen DHW 

Doel: De horecagelegenheid voldoet in het kader van de sociale hygiëne aan de inrichtingseisen van het 

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet alvorens een drank en horecavergunning wordt verstrekt. 

 

Indicatoren: 

1. Het aantal controles 

2. Het aantal en soort overtredingen  

 

Resultaat:  

1. Er zijn 16 controles uitgevoerd. 

2. Bij 1 horecagelegenheid was geen mechanische ventilatie aanwezig. Deze is alsnog aangebracht. 

Het aantal controles is conform de planning. 

9.1.2 Uitvoering 2021 

Aanpak alcoholgebruik < 18 jaar 

Doel:  

Het verrichten van controles op de naleving van de Drank- en Horecawet en de Horecaverordening om het 

aanbieden en het nuttigen van alcohol < 18 jaar te voorkomen.  

 

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 controles bij evenementen 

5. Het aantal overtredingen Drank- en Horecawet bij evenementen. 
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Uren controles DHW 
Omschrijving 2019 Gepland  

2020  

Werkelijk

2020  

Gepland 

2021 

DHW (evenementen/(para-)commercieel) 200 643 12 732  

Het aantal uren geldt zowel voor de controles op aanpak alcoholgebruik < 18 jaar bij (para-)commerciële 
instellingen als bij evenementen  

Controle Inrichtingseisen DHW 

Doel: De horecagelegenheid voldoet in het kader van de sociale hygiëne aan de inrichtingseisen van het 

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet alvorens een drank en horecavergunning wordt verstrekt. 

 

Indicatoren: 

1. Het aantal controles 

2. Het aantal en soort overtredingen  

 

Omschrijving 2018 2019 2020 Gepland 2021 

Controles Inrichtingseisen DHW 8 10 16 15* 
* Door het team APV/bijzondere wetten is in het derde kwartaal van 2019 een screening op het aantal 
DHW-vergunningen uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat veel vergunningen verouderd zijn en 
geactualiseerd dienen te worden. Deze actualisatie door team APV/bijzondere wetten neemt meer tijd in 
beslag dan verwacht. De toename van het aantal controles is daardoor niet, zoals verwacht, toegenomen. 

9.2 Juridische Handhaving 

9.2.1 Verantwoording 2020 
 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten, anders dan in geval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal verzonden last onder dwangsom van het betreffende jaar 

2. het aantal verzonden last onder bestuursdwang van het betreffende jaar 

 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten ingeval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal ingediende verzoeken om handhaving van het betreffende jaar 

2. het aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

 

Doel: inzicht in het aantal bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures 

 

Indicatoren: 

1. het aantal bezwaarprocedures 

2. het aantal beroepsprocedures 

3. het aantal hoger beroepsprocedures 

 

Doel: 

inzicht in het aantal invorderingsbesluiten 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden invorderingsbesluiten 
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Doel: 

inzicht in het aantal verzonden gedoogbrieven 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden brieven gedogen 

 

Doel: 

mogelijkheden onderzoeken en daar waar mogelijk inzetten van conflicthantering 

 

Indicatoren: 

1. hoe vaak is conflicthantering ingezet? 

2. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet? 

 

Doel: 

zichtbaar zijn en blijven in de organisatie en blijvende aandacht vragen voor toezicht en handhaving. 

 

Indicatoren: 

1. aan welke projecten is in de organisatie deelgenomen? 

2. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Doel: 

inzicht in de deelname van externe projecten 

 

Indicatoren: 

1. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Resultaten: 

Er zijn in de periode 1-10-2019 tot en met 31-9-2020 geen handhavingstrajecten opgestart. 

9.2.2 Uitvoering 2021 
 

Doel: 

Een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de (leef)omgeving en betere naleving te creëren.  

 

Indicatoren: 

1. aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

2. aantal besluiten n.a.v. ambtelijke constatering / klacht  

3. aantal bezwaar-, beroep-, en hoger beroepsprocedure 

4. hoe vaak is conflicthantering ingezet?  

5. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet?  

6. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

7. aantal verzonden brieven gedogen 

8. deelname interne en externe projecten ten behoeve van de fysieke leefomgeving.  
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Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad, worden de aantallen van voorgaande jaren 
gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad in het komend jaar.  
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Prognose 
2021 

Handhavingsverzoeken 0 1 0 0 0 

Last onder dwangsom 1 0 0 0 0 

Last onder bestuursdwang 0 0 0 0 0 

Invorderingsbesluit 1 0 0 0 0 

Gedogen 0 0 0 0 0 

Conflicthantering Bemiddeling - - 0 0 0 

Bezwaar-, beroep-, hoger beroepsprocedure 2 0 0 0 0 

De cijfers over 2017, 2018 en 2019 zijn vergelijkbaar. Er is geen tendens waar te nemen.  

9.3 Projecten 

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 in voorgaande jaren wordt in de gemeente Tubbergen in het voorjaar 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 is dit jaar met de organisatie van veilige en gezonde kampeerfeesten gestart.  
De colleges van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen hebben in samenspraak met 
jongeren nieuwe spelregels opgesteld voor veilig en gezond kamperen.  
In de uitvoering voor 2020 zijn afspraken gemaakt met de jongeren en hun ouders, dat de jongeren geen 
alcohol mogen nuttigen. Om hier een duidelijk beeld in te krijgen is de indicator “Aantal minderjarigen 
aangetroffen met alcohol” voor 2020 opgenomen. 

Resultaten 2020 

Doel: Beperken overlast tijdens kampeerfeesten en het terugdringen van alcoholgebruik onder 
minderjarigen. 

 

Indicatoren: 

1. Aantal kampeerfeesten Tubbergen 

2. Aantal overlastmeldingen Tubbergen 

3. Aantal minderjarigen aangetroffen met alcohol in Tubbergen 

4. Aantal kampeerfeesten Dinkelland  

5. Aantal overlastmeldingen Dinkelland 

6. Aantal minderjarigen aangetroffen met alcohol in Dinkelland 

 

Resultaat: 

1. Er zijn 83 kampeerfeesten in Tubbergen gehouden 

2. Er zijn 24 overlastmeldingen in Tubbergen geweest 

3. – Er is geen controle uitgevoerd op alcoholbezit. 

4. Er zijn 78 kampeerfeesten in Dinkelland gehouden 

5. Er zijn 3 overlastmeldingen in Dinkelland geweest 

6. – Er is geen controle uitgevoerd op alcoholbezit 
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161 groepen hebben zich aangemeld voor het houden van een kampeerfeest. Het aantal kampeerfeesten 
is in 2020 daarmee met 60 toegenomen. Deze toename is mogelijk het gevolg van de coronacrisis omdat 
mensen geadviseerd werd niet naar het buitenland op vakantie te gaan en de jongeren op deze manier 
vertier gezocht hebben.  
Ook het aantal overlastmeldingen ligt hoger dan in 2019 (27 om 4). Ook hier ligt de oorzaak vermoedelijk 
aan de coronacrisis. Omdat mensen thuis moesten blijven waren ze mogelijk gevoeliger voor overlast door 
de omgeving. Ook mochten er geen feesten in (para-)commerciële inrichtingen en evenementen gehouden 
worden. Mogelijk dat mensen dachten dat er ergens een illegaal feest plaatsvond en hier een melding van 
maakten. De daadwerkelijk ingezette uren voor toezicht kampeerfeesten is door capaciteitsproblemen en 
de coronacrisis 59 uur geweest. Er zijn door de toezichthouders geen controles op locaties uitgevoerd. De 
politie is vanwege overlast op 1 locatie ter plekke geweest. Bij een andere locatie die zich had aangemeld 
is een handhavingswaarschuwing afgegeven omdat hier geen sprake was van een kampeerfeest maar een 
feest waar een vergunningplicht voor gold. 

Uitvoering 2021 

Doel: Beperken overlast tijdens kampeerfeesten en het terugdringen van alcoholgebruik onder 
minderjarigen. 

 

Indicatoren: 

1. Aantal kampeerfeesten Tubbergen 

2. Aantal overlastmeldingen Tubbergen 

3. Aantal minderjarigen aangetroffen met alcohol in Tubbergen 

4. Aantal kampeerfeesten Dinkelland  

5. Aantal overlastmeldingen Dinkelland 

6. Aantal minderjarigen aangetroffen met alcohol in Dinkelland 

Ureninzet 2021 
Kampeerfeesten 2018 2019 Prognose 

2020 
Werkelijk 
2020 

Prognose 
2021 

Aantal 83 101 101 161 100 

Uren 115 200 221 59 181 

Omdat verwacht wordt dat rond de zomermaanden in 2021 de situatie weer “normaal” is, wordt verwacht 
dat er rond de 100 kampeerfeesten gehouden gaan worden.  
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10. Evenementen 
Evenementen vormen een belangrijke basis voor de leefbaarheid van de woonkernen en hebben een 
maatschappelijke en economische waarde voor onze samenleving.  
 
De evenementen worden steeds groter en complexer. 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.  Duidelijk is dat de gemeente belang heeft bij het houden van 
evenementen, maar wel op een veilige manier. 
 
De burgemeester is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor evenementen en voor de 
openbare orde, veiligheid, gezondheid en het toezicht en handhaven hiervan. De verantwoordelijkheid voor 
het veilig en gezond laten verlopen van een evenement ligt bij de organisator. De gemeente heeft een 
adviserende, controlerende en handhavende rol. De uitdaging is om de betrokkenen tijdens het gehele 
proces scherp te houden op hun rollen, taken, verantwoordelijkheden en de naleving ervan. 
 
Er worden jaarlijks ongeveer 239 evenementen (aantal verleende vergunningen in 2020) georganiseerd. in 
de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen. Dit is een afname van 59 ten opzichte van 2019 toen 
290 evenementen werden georganiseerd. De evenementen worden conform de in 2015 vastgestelde 
beleidsregels ingedeeld in A-, B- of C-evenementen. Hierbij zijn de C-evenementen het grootst en A-
evenementen het kleinst qua bezoekersaantallen.  
 
Bij evenementen is in het kader van veiligheid voor bezoekers en gezien het naleefgedrag bij 
organisatoren, wenselijk dat toezicht wordt gehouden. De 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 toezichthouders gecontroleerd. De A en B 
evenementen worden op basis van ervaring van voorgaande jaren bezocht door de een toezichthouder van 
Noaberkracht, hierbij kan een beroep worden gedaan op de brandweer. Waar mogelijk worden 
evenementen integraal gecontroleerd. Er wordt gebruik gemaakt van de regionale evenementenkalender 
(live Events) om de categorieën te raadplegen en controles in te plannen.  
 
Voorafgaand aan grote evenementen (hoofdzakelijk de C-evenementen) vindt vaak een multi-overleg 
plaats. Bij dit overleg zijn de disciplines vergunningverlening, verkeersspecialist , toezicht, veiligheidsregio 
onder andere de brandweer, GHOR en provincie vertegenwoordigd en/of betrokken. In dit overleg wordt de 
aanvraag voorafgaand aan daadwerkelijke overleg met organisatie bekeken.  
 
Een evenement vindt vrijwel altijd in het weekend plaats. Geluidsklachten bereiken de gemeente vaak in de 
week erna. Als de klachten gegrond zijn wordt in vergunning van het nieuw te houden evenement een 
modulair meetsysteem in de vergunningsvoorschriften opgenomen. 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. 
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10.1 Toezicht  
 
Conform de in 2015 vastgestelde Beleidsregels evenementen, worden de A-evenementen voor 50% 
gecontroleerd, de B-evenementen 75% en de C-evenementen 100%. Van de meldingen klein evenement 
wordt 20% gecontroleerd. 

10.1.1 Verantwoording 2020 

Controles evenementenvergunningen  

Doel: 

Het verrichten van controles op verleende evenementenvergunningen. 

 

Indicator: 

1. Het aantal evenementencontroles  

 

Resultaat: 

1. 40 van de 126 geraamde controles zijn uitgevoerd.*  

* Het aantal uitgevoerde controles evenementen is niet gehaald. Het jaar 2020 is qua evenementen een 
bijzonder jaar, medio maart mochten in verband met de coronacrisis geen evenementen meer worden 
gehouden. Vanaf 1 juli 2020 mochten onder strikte voorwaarden van de RIVM en noodverordening, 
evenementen worden gehouden. In de praktijk is gebleken dat veel organisatoren ervan af zagen om hun 
evenement door te laten gaan. Een van de redenen hiervoor was, dat men niet aan de voorwaarden uit de 
Noodverordening dan wel de evenementenvergunning kon voldoen. In de periode tot 1 juli vinden in de 
dorpen normaliter volks- en dorpsfeesten plaats. Deze hebben nu geen doorgang kunnen vinden. Dit alles 
verklaart ook deels het lage aantal uitgevoerde controles. 
 
De evenementen die wel doorgingen vonden plaats in de periode 1 oktober 2019 tot medio maart 2020 en 
in de periode 1 juli tot 1 oktober 2020. Deze evenementen waren veelal kleinschalig, konden daardoor als 
A evenement dan wel als klein evenement zijn aangemerkt. De controles op A-evenementen worden veelal 
door team THOR (Boa’s) uitgevoerd. Er zijn tijdens deze controles geen proces-verbalen opgemaakt. De 
Boa’s hebben hier kunnen volstaan met aanspreken en waarschuwen. 
 
Er is in een situaties handhavend opgetreden. Het ging hier om een evenement die al jaren zonder 
vergunning werd gehouden. Voor dit evenement waren ca 300 mensen uitgenodigd. Omdat de organisatie 
geen evenementenvergunning heeft aangevraagd kon deze in het kader van de Noodverordening en de 
geldende landelijke regels met betrekking tot de coronacrisis niet plaatsvinden. Om te voorkomen dat het 
feest alsnog door zou gaan is aan de organisatie een last onder dwangsom opgelegd.     

Geluidscontroles bij evenementen  
Er zijn gezien de grootte van de evenementen door een toezichthouder geen geluidscontroles uitgevoerd.  

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

10.1.2 Uitvoering 2021 

Controles evenementenvergunningen  

Doel: 

Het preventief controleren van evenementen op naleving van de vergunningsvoorschriften zodat een 
evenement op een verantwoorde manier kan plaatsvinden 

 

Indicatoren: 

1. 50% van het aantal gecontroleerde A-evenementen meldingen klein evenement 

2. 75% van het aantal gecontroleerde B-evenementen 

3. 100 % van het aantal gecontroleerde C-evenementen 

4. 20% van het aantal meldingen kleine evenementen  

5. Het aantal A-evenementen waarbij een overtreding is geconstateerd 

6. Het aantal B-evenementen waarbij een overtreding is geconstateerd 
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7. Het aantal C-evenementen waarbij een overtreding is geconstateerd 

8. Het aantal kleine evenementen waarbij een overtreding is geconstateerd 

9. Het aantal verstuurde constateringsbrieven 

10. Het aantal geconstateerde evenementen zonder een geldige vergunning 

11. Het aantal geconstateerde overtredingen doorgezet naar juridische handhaving 

 

Inzet uren 
Omschrijving 2018 2019 2020 Prognose 

2021 
Controle-
frequentie 

Kengetal 
(uren) 

Benodigde 
uren 

Kermissen in eigen 
beheer  

2 2 2 2 100% - 60 

Evenementen totaal 240 227 239 250   700 

A-evenementen 96 83 72 80 50% 5 200 

B-evenementen 138 139 100 100 75% 5 375 

C-evenementen 6 5 3 3 100% 8,25 25 

Melding kleine 
evenementen 

- - 64 67 20% 5 67 

Constateringsbrieven 
na evenementen  

32 33 - 33  3 99 

Voor evenementen is 700 uur geraamd, dit zijn beschikbare uren voor controles bij evenementen met 
uitzondering van de overleggen.  
 
In 2019 en 2020 heeft een herijking plaatsgevonden van het type evenementen. Veel A evenementen zijn 
getypeerd als melding klein evenement. Een aantal B evenementen zijn afgeschaald naar A. Tevens zijn 2 
C evenementen afgeschaald naar een B evenement. Daardoor heeft in de prognose 2021 een  
verschuiving plaatsgevonden. 

Geluid bij evenementen  
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. Hiervoor is 60 uur beschikbaar. 

10.2 Juridische Handhaving 

10.2.1 Verantwoording 2020 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten, anders dan in geval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal verzonden last onder dwangsom van het betreffende jaar 

2. het aantal verzonden last onder bestuursdwang van het betreffende jaar 

 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten ingeval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal ingediende verzoeken om handhaving van het betreffende jaar 

2. het aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

 

Doel: inzicht in het aantal bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures 

 

Indicatoren: 

1. het aantal bezwaarprocedures 

2. het aantal beroepsprocedures 

3. het aantal hoger beroepsprocedures 
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Doel: 

inzicht in het aantal invorderingsbesluiten 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

 

Doel: 

inzicht in het aantal verzonden gedoogbrieven 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden brieven gedogen 

 

Doel: 

mogelijkheden onderzoeken en daar waar mogelijk inzetten van conflicthantering 

 

Indicatoren: 

1. hoe vaak is conflicthantering ingezet? 

2. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet? 

 

Doel: 

zichtbaar zijn en blijven in de organisatie en blijvende aandacht vragen voor toezicht en handhaving. 

 

Indicatoren: 

1. aan welke projecten is in de organisatie deelgenomen? 

2. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Doel: 

inzicht in de deelname van externe projecten 

 

Indicatoren: 

1. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Resultaat:  

Er is een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat een evenement zonder een geldige 
vergunning doorging. Dit was tijdens de coronacrisis.  

Er is geen gebruik gemaakt van de bezwaarprocedures 

Er is dus een bemiddeling toegepast omdat dit geen conflict tussen twee externe partijen betrof. 

Op het gebied van evenementen heeft het team niet deelgenomen aan projecten.  

10.2.2 Uitvoering 2021 

Doel: 

Een kwalitatieve veilige (leef)omgeving te creëren en deze te behouden / te waarborgen . 

 

Indicatoren: 

1. aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

2. aantal besluiten n.a.v. ambtelijke constatering / klacht  

3. aantal bezwaar-, beroep-, en hoger beroepsprocedure 

4. hoe vaak is conflicthantering ingezet?  

5. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet?  

6. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

7. aantal verzonden brieven gedogen 

8. deelname interne en externe projecten ten behoeve van de fysieke leefomgeving.  
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Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad, worden de aantallen van voorgaande jaren 
gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad in het komend jaar.  
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Prognose 
2021 

Handhavingsverzoeken 0 0 0 0 0 

Last onder dwangsom 0 0 0 1 0 

Last onder bestuursdwang 0 0 0 0 0 

Invorderingsbesluit 0 0 0 0 0 

Gedogen 0 0 0 0 0 

Conflicthantering Bemiddeling 0 0 0 0 0 

Bezwaar-, beroep-, hoger beroepsprocedure 0 0 0 0 0 

10.3 Projecten 

Project Geluid bij carnavalsoptochten 
Aanleiding van dit project is de toenemende geluidsniveau bij carnavalsoptochten. Dit leidt tot toenemende 
klachten bij bezoekers ven omwonenden van de optochten. Daarnaast is een te hoog geluidsniveau 
schadelijk voor de gezondheid van bezoekers, omwonenden en deelnemers van de optocht die de gehele 
optocht achter de geluidsboxen lopen.  
 
Tijdens de carnavalsoptocht in Albergen op 24 februari 2019 is er een geluidsmeting gedaan. Hieruit kwam 
naar voren dat er te veel geluid wordt geproduceerd. Er wordt zoveel geproduceerd dat dit schadelijk is 
voor de gezondheid. Het geluidsniveau tijdens de carnavalsoptochten moet omlaag.  
Het doel van dit project is het terug dringen van geluid tijdens de carnavalsoptocht doormiddel van 
bewustwording (door onder andere bijeenkomsten/informatieavonden).  
Er is gekozen voor bewustwording boven handhaving omdat de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij 
de organisatoren ligt.   

 
Er is in 2019 een actieplan bewustwording geluid tijdens carnavalsoptochten opgesteld, besproken en 
definitief gemaakt waarna er ‘Noordoost Twente breed’ een voorlichtingsbijeenkomst is gehouden voor 
organisatoren en voor wagenbouwers.  
 
Vanwege het slechte weer (storm) zijn in 2020 enkele optochten niet doorgegaan. In 2021 zal hier ook 
aandacht aan besteed worden en is het de bedoeling dat geluidsmetingen tijdens de optochten plaats 
vinden waarna de bevindingen geëvalueerd worden. 
 
Bij dit project zijn de burgemeesters, team Wabo, team APV & Bijzondere wetten en team toezicht 
Bouwen/RO betrokken.  
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11. Kapverordening en Omgevingsvergunning met onderdeel kappen 
Zowel de gemeente Dinkelland als de gemeente Tubbergen zijn zowel een agrarische als een toeristische 
gemeente. Daarom wordt er grote waarde gehecht aan de uitstraling van het landschap en moeten 
landschapselementen in stand worden gehouden en willen ze waardevolle bomen behouden. Derhalve 
wordt er toezicht ingezet op het controleren van de Kapverordening en omgevingsvergunningen met 
onderdeel kappen en/of (erf)beplantingsplannen, waarbij niet alleen de vergunningen van het afgelopen 
jaar worden gecontroleerd maar ook binnen de beschikbare capaciteit achterstand wordt weggewerkt.  
 
De Kapverordening en omgevingsvergunning met het onderdeel kappen of beplantingsplannen kent twee 
vormen van toezicht, te weten aanbod gestuurd toezicht en vrijeveld toezicht.  
 
Aanbod gestuurd toezicht: 

 Omgevingsvergunning kappen 

 Meldingen kappen 

 Beplantingsplannen opgenomen in een omgevingsvergunning 
 
Vrijeveld toezicht: 

 Illegaal kappen 

 Klachten en meldingen.  
 
In sommige gevallen vindt er samenwerking met de provincie plaats omdat een illegale kap niet onder de 
kapverordening maar onder de Natuurbeschermingswet valt. De provincie is in laatstgenoemde wet het 
bevoegde gezag.  

Aanbod gestuurde toezicht 

Omgevingsvergunning voor de activiteit kappen 
Het controleren van de omgevingsvergunning voor de activiteit kappen is van belang om te constateren of 
de aan deze vergunning verbonden herplantingsplicht, is uitgevoerd. Aan de herplantingsplicht moet 
binnen één jaar na het uitvoeren van het kappen worden voldaan. Aan het uitvoeren van de herplanting 
wordt grote waarde gehecht.  

Beplantingsplan 
Aan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk met een bepaalde omvang kan een 
voorschrift verbonden zijn die stelt dat er binnen een jaar na gereed melding van een bouwwerk het 
beplantingsplan moet zijn uitgevoerd. Het beplantingsplan dient als landschappelijke inpassing van het te 
bouwen bouwwerk. Ook bij bestemmingsplanwijzigingen wordt steeds vaker een erfbeplantingsplan 
gekoppeld. Hier wordt het voorschrift opgenomen dat 1 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan het 
erfbeplantingsplan uitgevoerd dient worden. Ook hier als doel een landschappelijke inpassing te 
waarborgen.  
In de praktijk ligt deze termijn iets genuanceerder omdat een bouwwerk niet altijd gereed is en de eigenaar 
zich op dit feit beroept en dus niet hoeft te planten. Bij bestemmingsplannen volgt vaak een 
omgevingsvergunning bouw waardoor het beplantingsplan nog niet uitgevoerd kan worden. Dit vergt extra 
capaciteit van toezicht. 

Herplantingsplicht 
Als de herplantingplicht vanuit een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen of vanuit een 
beplantingsplan is uitgevoerd, moet in verband met de instandhoudingsplicht jaarlijks een controle worden 
uitgevoerd. Wordt deze controle niet uitgevoerd dan kan na de termijn die voor de instandhoudingsplicht 
geldt, hier niet meer op gehandhaafd worden omdat bewijslast ontbreekt dat de eigenaar niet aan deze 
plicht heeft voldaan. 

Vrijeveld toezicht 

Controle kapverordeningen Gemeenten Dinkelland en Tubbergen 
In 2015 is de Kapverordening geactualiseerd. Verwacht werd dat door deze actualisatie waarbij 
vergunningsvrij kappen verruimd werd, het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de 
activiteit kappen zou afnemen. Mogelijk dat er nu meer vergunningsvrij gekapt wordt, maar er is ook 
geconstateerd dat het aantal aanvragen in de afgelopen jaren gelijk is gebleven. 
Meldingen en eigen constateringen van illegale kap worden gecontroleerd op basis van de 
Kapverordening. Deze controles dragen bij aan het voorkomen van het verdwijnen van houtopstanden. 
Bij een melding van illegale kap wordt eerst getoetst of er sprake is illegale kap. Doorgaans gaat het om 
een reeds verleende vergunning. Deze toets vergt extra capaciteit van toezicht. 
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Instandhouding herplantingsplicht 
Een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning kent naast de (erf)beplantingsplicht of 
herplantingsplicht ook een instandhoudingsplicht. Als bij een omgevingsvergunning een voorschrift hierover 
is opgenomen, is dit drie jaar, echter bij een bestemmingsplanwijziging geldt de instandhoudingsplicht voor 
onbepaalde tijd. Wanneer aan een (erf)beplantingsplan of herplantingsplicht van een kapvergunning is 
voldaan en de toezichthouder constateert in een later stadium dat de aanplant gestorven of zelfs verwijderd 
is, volgt een aanschrijving naar de eigenaar om tot herstel over te gaan. Hier wordt niet actief op 
gehandhaafd maar enkel wanneer er klachten over zijn, dan wel de toezichthouder dit zelf constateert. 

Capaciteit voor toezicht 
Binnen het team IBOR is expertise op het gebied van planten en bomen aanwezig. Daarom worden de 
controles op erfbeplanting, beplantingsplannen, kapvergunningen en controle illegale kap door een 
medewerker van team IBOR uitgevoerd. Deze medewerker is aangewezen als toezichthouder. Voor de 
uitvoering van deze taken is 800 uur beschikbaar. De juridische handhaving ligt bij team Juristen 
Handhaving. 

11.1 Toezicht 
Omdat de colleges van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen waarde hechten aan de 
landschapselementen en waardevolle bomen, is besloten dat de eerder verleende omgevingsvergunningen 
en bestemmingsplanwijzigingen waarbij een beplantingplan is opgenomen ook gecontroleerd moeten 
worden. Dit resulteert in een lijst van circa 650 bestaande zaken bovenop de jaarlijkse nieuwe zaken. 

11.1.1 Verantwoording 2020 
 

Doel:  

Het in stand houden van landschapselementen en het behouden van waardevolle bomen door het 
uitvoeren van controles  

 

Doel:  

Het in stand houden van landschapselementen en het behouden van waardevolle bomen door het 
uitvoeren van controles  

 

Indicator: 

1. Het aantal gecontroleerde erfbeplantingsplannen 

2. Het aantal overtredingen  

3. Het aantal gecontroleerde beplantingsplannen 

4. Het aantal overtredingen 

5. Het aantal gecontroleerde kapvergunningen 

6. Het aantal geconstateerde illegale kap 

7. Het aantal zaken doorgestuurd naar juridische handhaving 

 

Resultaat: 

1. 116 van de 40 geplande erfbeplantingsplannen zijn gecontroleerd  

2. Zie indicator 6 

3. Er zijn 29 van de 16 geplande beplantingsplannen gecontroleerd 

4. Zie indicator 6 

5. Er zijn 251 controles op kapvergunning geconstateerd  

6. Er zijn 100 hercontroles uitgevoerd 

7. Er zijn in 3 gevallen illegale kap geconstateerd 

8. Er zijn 11 zaken doorgestuurd naar juridisch handhaving. 

 
Hercontroles worden niet apart gemonitord. Daarom zijn indicator 2 en 4 en het aantal hercontroles 
herplantplicht bij kapvergunning (geen indicator) samengevoegd tot indicator ’aantal hercontroles 
(erf)beplantingsplannen’. 
 
Doordat in 2020 een deel van de achterstand is weggewerkt, valt het aantal uitgevoerde controles met 
betrekking tot (erf)beplantingsplannen hoger uit dan gepland was. 
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Het aantal verleende kapvergunningen is dit jaar lager uitgevallen dan gepland. Een reden hiervoor is de 
zachte winter. De ondergrond blijft dan drassig waardoor loonwerkers met het zware materiaal het land niet 
kunnen betreden. Daarnaast is ook geconstateerd dat door de droge zomer er meer jonge aanplant is 
doodgegaan. Als dit geconstateerd wordt, wordt vanwege de instandhoudingsplicht de eigenaar opnieuw 
aangeschreven om de dode bomen te vervangen  
 
Een op de drie beplantingsplannen behoeft een ‘hercontrole’. Dit betekent dat op basis van het 
naleefgedrag toezicht gewenst blijft.  
 
Door meer kennis van het nieuwe systeem Powerbrowser en het afstoten van andere taken wordt verwacht 
dat de geplande aantal controles weer worden gehaald. 
De verwerking van de controles vergen meer tijd door het gebruik van Powerbrowser. Per controle wordt 
gemiddeld 4 uur gerekend. 

11.1.2 Uitvoering 2021 
Ook in 2021 zal aandacht worden geschonken aan (erf)beplantingsplannen en kapvergunningen,  
geconstateerd wordt dat eigenaren wachten met herplantingplicht totdat er toezicht is uitgevoerd. 
 
Eind 2019 is binnen Noaberkracht het nieuwe zaaksysteem, Powerbrowser, geïmplementeerd.  
Het voorbereiden en het verwerken van de controles vergen in dit systeem meer tijd dan in het vorige 
systeem. Daarom wordt het kengetal voor een controle (erf-)beplantingsplan verhoogd naar 4 uur per 
controle.  
 

Doel:  

Het in stand houden van het bosareaal en het behouden van waardevolle bomen door het uitvoeren van 
controles  

 

Indicator: 

1. Het aantal gecontroleerde erfbeplantingsplannen 

2. Het aantal overtredingen  

3. Het aantal gecontroleerde beplantingsplannen 

4. Het aantal overtredingen 

5. Het aantal gecontroleerde kapvergunningen 

6. Het aantal geconstateerde illegale kap 

7. Het aantal zaken doorgestuurd naar juridische handhaving 

 
In onderstaande tabel staat het aantal beschikbare uren per product vermeld. 

Omschrijving Aantal 
2018 

Aantal 
2019 

Aantal 
2020 

Gepland 
2021 

Ken-
getal 

Uren 
inzet 

Erfbeplantingsplan 27 36 116 70 4 120 

Beplantingsplan - 16 29 20 4 80 

Kapvergunning 265 280 251 150 3 450 

Illegale kap   3 3 8 24 

Hercontroles    80 4 320 

Totaal 292 332 399 240  994 

 
In bovenstaande planning is rekening gehouden met  

- Verhoging van het kengetal met een uur door gebruik Powerbrowser. 
- Het inlopen van achterstanden. Het geplande aantal controles ligt hoger dan het aantal 

(erf)beplantingsplannen dat in 2021 moet zijn uitgevoerd. 
- Door deelname van de toezichthouder aan het generatiepact is voor 2021 ongeveer 870 uur 

capaciteit beschikbaar. Verwacht wordt dat de controles binnen deze capaciteit kunnen worden 
uitgevoerd (daarbij is geen rekening gehouden met niet toezicht gerelateerde uren die ook binnen 
deze uren vallen).  
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11.2 Juridische Handhaving 

11.2.1 Verantwoording 2020 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten, anders dan in geval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal verzonden last onder dwangsom van het betreffende jaar 

2. het aantal verzonden last onder bestuursdwang van het betreffende jaar 

 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten ingeval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal ingediende verzoeken om handhaving van het betreffende jaar 

2. het aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

 

Doel: inzicht in het aantal bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures 

 

Indicatoren: 

1. het aantal bezwaarprocedures 

2. het aantal beroepsprocedures 

3. het aantal hoger beroepsprocedures 

 

Doel: 

inzicht in het aantal invorderingsbesluiten 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

 

Doel: 

inzicht in het aantal verzonden gedoogbrieven 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden brieven gedogen 

 

Doel: 

mogelijkheden onderzoeken en daar waar mogelijk inzetten van conflicthantering 

 

Indicatoren: 

1. hoe vaak is conflicthantering ingezet? 

2. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet? 

 

Doel: 

zichtbaar zijn en blijven in de organisatie en blijvende aandacht vragen voor toezicht en handhaving. 

 

Indicatoren: 

1. aan welke projecten is in de organisatie deelgenomen? 

2. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 
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Doel: 

inzicht in de deelname van externe projecten 

 

Indicatoren: 

1. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Resultaat: 

Er zijn 5 besluiten last onder dwangsom opgelegd anders dan in geval van een verzoek om handhaving; 

Er zijn 2 verzoeken om handhaving ontvangen; 

Er is 1 keer een bezwaarschrift ingediend.  

De cijfers zijn vergelijkbaar met afgelopen jaren. Er is geen tendens waar te nemen. 

11.2.2 Uitvoering 2021 
 

Doel: 

Een kwalitatieve (leef)omgeving te creëren en deze te behouden / te waarborgen . 

 

Indicatoren: 

1. aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

2. aantal besluiten n.a.v. ambtelijke constatering / klacht  

3. aantal bezwaar-, beroep-, en hoger beroepsprocedure 

4. hoe vaak is conflicthantering ingezet?  

5. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet?  

6. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

7. aantal verzonden brieven gedogen 

8. deelname interne en externe projecten ten behoeve van de fysieke leefomgeving.  

 
Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad, worden de aantallen van voorgaande jaren 
gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad in het 2021. 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Prognose 
2021 

Handhavingsverzoeken 3 3 0 2 2 

Last onder dwangsom 3 2 4 5 5 

Last onder bestuursdwang 0 0 0 0 0 

Invorderingsbesluit 0 0 0 0 0 

Gedogen 0 0 0 0 0 

Conflicthantering Bemiddeling 0 0 0 0 1 

Bezwaar-, beroep-, hoger beroepsprocedure 1 2 2 1 1 

11.3 Projecten 
In 2021 worden in het kader van de Kapverordening of herplantplicht geen specifieke projecten gedraaid. 
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12. APV/overig 
Bij toezicht geldt een breed takenpakket waarbij uitgegaan wordt van aanbod gestuurd toezicht en vrije 
veldtoezicht. Het omvat in beide gevallen werkzaamheden op het gebied van toezicht in de fysieke 
leefomgeving. Naast de toezichthoudende functie bezitten deze toezichthouders ook een BOA-functie. Met 
deze laatstgenoemde functie kunnen zij desgewenst punitief optreden in de openbare ruimte. 

Aanbod gestuurd: 
 Kampeerfeesten (zie hoofdstuk 9 Drank- en Horecawet) 

Vrije veldtoezicht: 
 Controle blauwe parkeerzones  

 Ingebruikname van gemeente-eigendom 

 Illegale uitweg/inrit 

 Geluidsoverlast 

 Niet vergunde reclameobjecten 

 Milieumeldingen en –klachten (niet inrichting gebonden) 

 Overlast drugs openbare ruimte 

 Ondersteuning van de politie 

 Ondersteuning ondermijning 

 Meldingen en klachten met betrekking tot de APV 

 Carbid schieten 

 Specifiek: niet vergunde en verboden activiteiten die betrekking hebben op de APV 
 
Een aantal zaken hebben binnen de gemeenten specifieke aandacht. 

Illegale afvaldumpingen  
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.  

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. 

Parkeren 
In alle kernen kan vrij worden geparkeerd, voor zover dit niet door verboden is geregeld. In de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen zijn kernen waar een blauwe zone is ingesteld. In 2019 zijn bestuurlijke 
afwegingen gemaakt om de parkeercontroles in de blauwe zone uit te voeren daar waar de noodzaak 
aanwezig is. Hierbij valt te denken aan de blauwe zone in Ootmarsum waar vanwege toerisme veel 
langparkeerders staan. In Tubbergen is ervoor gekozen om langparkeerders eerst te waarschuwen (in 
combinatie met publicaties) alvorens op te treden. Parkeercontroles bij evenementen worden meegenomen 
in de uren voor het toezicht tijdens evenementen en de controles op parkeerexcessen zijn ongewijzigd. 

Carbid schieten 
Carbid schieten tijdens de jaarwisseling kent een jarenlange traditie. Deze traditie kan in de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen voortbestaan, maar dan wel op een veilige manier. Daarom zijn een aantal acties 
in gang gezet. Er wordt gecommuniceerd over de regels van het carbid schieten en de risico’s wanneer de 
regels niet of slecht worden nageleefd. Ook worden goede voorbeelden van het carbid schieten belicht. 
Verder ondersteunen toezichthouders de politie waar nodig op locatie.  
De regering heeft besloten voor dit jaar een eenmalig vuurwerkverbod in te stellen waardoor er met oud en 
nieuw geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Carbidschieten valt hier niet onder met als 
gevolg dat verwacht wordt dat carbidschieten voor dit jaar sterk toe zal nemen. Momenteel houdt het 
regionaal crisisteam Twente zich hiermee bezig. In dit team wordt op regionaal niveau afgestemd hoe in 
deze situatie met carbidschieten om te gaan waarbij de thema’s veiligheid en coronaproof centraal staan. 
Dit advies wordt aan de colleges voorgelegd. 
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12.1 Toezicht  

12.1.1 Verantwoording 2020 

Vrije veld toezicht  

Reclameobjecten 

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 33 overtredingen/excessen geconstateerd.  

Parkeren   

Doel: 

Het verrichten van parkeercontroles.  

 

Indicator:  

1. Het aantal overtredingen. 

 

Resultaat:  

Er zijn 152 parkeerboetes uitgeschreven. 

Vrije veld toezicht algemeen 

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 Toezicht & Handhaving.  

2. Alle vrije veld delicten zijn afgehandeld. 

3. In hoeveel gevallen geleid tot een aanschrijving of proces-verbaal? 

 

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 Toezicht & Handhaving.  

2. Alle vrije veld delicten zijn afgehandeld. 

 

Resultaat:  

1. Nog niet alle vrije veld delicten worden geregistreerd per taakveld in Byspy. Dit heeft extra aandacht 
voor 2020 binnen team THOR 

2. 230 
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In onderstaande tabel wordt de werkelijke ingezette uren weergegeven voor de geprioriteerde 
werkzaamheden. 

Prioriteits-klasse Planning 
2020 

Werkelijk 
2020 

Reclameobjecten 280 72 

Toezicht binnen bebouwde kom 596 0 

Toezicht buitengebied 540 349 

Blauwe zone + overig parkeren 410 39 

Uitwegvergunningen 16 0 

Keten en hokken 340 0 

Klachten/meldingen 500 600 

Totaal 2682 1060 

Het verschil tussen de geraamde uren en de werkelijk gemaakte  uren voor toezicht is het gevolg van 
capaciteitsproblemen en de coronacrisis.  

Overige activiteiten  

Teamgericht 

Doel: Efficiënter werken, verbeterende slag in taak-volwassenheid en verantwoordelijkheid 

 

Indicatoren: 

1. Duidelijke taakverdeling uitzetten binnen het team THOR (DHW, Reclame, hondenpoep/loslopende 
honden, etc.) 

2. Het opleiden van nieuw personeel. 

3. Wekelijkse briefing/kort contact moment samen met politie. 

 

Resultaat 

Door langdurige ziekte, het vertrek van twee medewerkers en de coronacrisis heeft het teamgericht werken 

niet voldoende aandacht gekregen om resultaten te kunnen beschrijven. 

12.1.2 Uitvoering 2021 

Aanbod gestuurd 
 Kampeerfeesten (zie hoofdstuk 9 Drank- en Horecawet) 

Vrije veld toezicht 

Reclameobjecten 

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 uitgevoerde controles 

2. Het aantal overtredingen/excessen. 

3. Het aantal zaken doorgezet naar juridische handhaving 

Parkeren   

Doel: 

Het verrichten van parkeercontroles.  

 

Indicator:  

1. Het aantal uitgevoerde controles 

2. Het aantal overtredingen. 
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Vrije veld toezicht algemeen 

Doel:  

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

overtredingen. 

 

Indicator: 

1. Het aantal geregistreerde meldingen vrije veld delicten, per taakveld. 

2. Aantal afgehandelde vrije veld delicten, per taakveld. 

3. Het aantal aanschrijving of proces-verbaal, per taakveld. 

Team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte heeft een registratieprogramma BySpy. In dit programma 
worden alle meldingen geregistreerd en afgehandeld.  

Planning prioriteiten in uren 
Prioriteits-klasse 2019  Planning 

2020 
Werkelijk 

2020 
Planning 

2021 

Reclameobjecten 26 280 72 260 

Toezicht binnen bebouwde kom 113 596 0 466 

Toezicht buitengebied 202 540 349 491 

Blauwe zone + overig parkeren 38 410 39 370 

Uitwegvergunningen 15 16 0 - 

Keten en hokken - 340 0 200 

Klachten/meldingen 819 500 600 490 

Totaal 1213 2862 1060 2349 

Het totaal jaarlijks ingezette uren is vanwege het personele verloop binnen het team niet met elkaar te 
vergelijken.  

Teamgericht 

Doel: Efficiënter werken, verbeterende slag in taak-volwassenheid en verantwoordelijkheid 

 

Indicatoren: 

1. Duidelijke taakverdeling uitzetten binnen het team BOA’s. (DHW, Reclame, hondenpoep/loslopende 
honden, etc.) 

2. Het opleiden van nieuw personeel. 

3. Wekelijkse briefing/kort contact moment samen met politie. 

12.2 Juridische Handhaving 

12.2.1 Verantwoording 2020 
 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten, anders dan in geval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal verzonden last onder dwangsom van het betreffende jaar 

2. het aantal verzonden last onder bestuursdwang van het betreffende jaar 

 

Doel: 

het opstellen van handhavingsbesluiten ingeval van een verzoek om handhaving 

 

Indicatoren: 

1. het aantal ingediende verzoeken om handhaving van het betreffende jaar 

2. het aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 
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Doel: inzicht in het aantal bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures 

 

Indicatoren: 

1. het aantal bezwaarprocedures 

2. het aantal beroepsprocedures 

3. het aantal hoger beroepsprocedures 

 

Doel: 

inzicht in het aantal invorderingsbesluiten 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

 

Doel: 

inzicht in het aantal verzonden gedoogbrieven 

 

Indicatoren: 

1. aantal verzonden brieven gedogen 

 

Doel: 

mogelijkheden onderzoeken en daar waar mogelijk inzetten van conflicthantering 

 

Indicatoren: 

1. hoe vaak is conflicthantering ingezet? 

2. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet? 

 

Doel: 

zichtbaar zijn en blijven in de organisatie en blijvende aandacht vragen voor toezicht en handhaving. 

 

Indicatoren: 

1. aan welke projecten is in de organisatie deelgenomen? 

2. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Doel: 

inzicht in de deelname van externe projecten 

 

Indicatoren: 

1. wat is de opbrengst van het project waar aan deel is genomen? 

 

Resultaat: 

Er zijn vier lasten onder dwangsom opgelegd; 

Er is één invorderingsbesluit opgelegd; 

Er is één bezwaarschrift behandeld bij de commissie en er is een beslissing op bezwaar genomen. 

 
De cijfers zijn met voorgaande jaren vergelijkbaar. Er is geen tendens waar te nemen. De planning voor 
volgend jaar zal niet wijzigen.  
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12.2.2 Uitvoering 2021 
 

Doel: 

Een kwalitatieve veilige (leef)omgeving te creëren en deze te behouden / te waarborgen . 

 

Indicatoren: 

1. aantal besluiten n.a.v. een verzoek om handhaving van het betreffende jaar 

2. aantal besluiten n.a.v. ambtelijke constatering / klacht  

3. aantal bezwaar-, beroep-, en hoger beroepsprocedure 

4. hoe vaak is conflicthantering ingezet?  

5. hoe vaak is conflicthantering succesvol ingezet?  

6. aantal verzonden invorderingsbesluiten 

7. aantal verzonden brieven gedogen 

8. deelname interne en externe projecten ten behoeve van de fysieke leefomgeving.  

 
Om te kunnen anticiperen op de (toekomstige) werkvoorraad, worden de aantallen van voorgaande jaren 
gebruikt als uitgangspunt voor de werkvoorraad in het komend jaar. 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Prognose 
2021 

Handhavingsverzoeken 6 1 2 4 2 

Last onder dwangsom 1 1 3 4 5 

Last onder bestuursdwang 0 0 0 0 0 

Invorderingsbesluit 0 1 0 1 0 

Gedogen 0 0 0 0 0 

Conflicthantering Bemiddeling 0 0 0 0 1 

Bezwaar-, beroep-, hoger beroepsprocedure 1 1 1 1 1 

 

12.3 Projecten 
 
In 2021 worden geen specifieke projecten opgestart. 
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13. Inzet bij Ondermijning 
Voorkomen moet worden dat de “onderwereld” zich middels bedrijven in de bovenwereld nestelt en 
hierdoor de maatschappelijk integriteit, veiligheid en leefbaarheid aantast. In 2018 is binnen Noaberkracht 
middels informatiesessies en afstemmingsbijeenkomsten een ondermijningsbeeld gerealiseerd voor de 
gemeenten Dinkelland en 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 de collega’s. 
Het Team Veiligheid heeft in samenwerking met politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
(RIEC) een lokale ondermijningstafel gerealiseerd.  

Inzet door toezicht 
Er is blijvend aandacht voor ondermijning nodig. Dit betekent dat ook in 2021 Multidisciplinaire Integrale 
Acties (MIA) worden gehouden. Aan deze MIA’s nemen vanuit Noaberkracht Team Toezicht Bouwen/RO 
en Team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte deel. Daarnaast nemen vanwege hun taakuitvoering 
voor Noaberkracht de Omgevingsdienst Twente op het gebied van milieu en Brandweer Twente op gebied 
van brandveiligheid ook deel aan deze acties. Allen sluiten op verzoek aan. Naast deze partners sluiten 
ook externe partners op verzoek aan. 
 
Vanuit het ondermijningslab is een meerjarenplanning gemaakt. Deze planning gaat uit van het uitvoeren 
van integrale controles over 3 periodes in 2021 van 4 dagen per periode (totaal 12 dagen). Daarnaast is 
het ook mogelijk dat er controles in het buitengebied plaats gaan vinden. 
De resultaten van ondermijning worden door Team veiligheid verantwoord in hun actieplan. 
 

13.1 Verantwoording 2020 
Team Gepland 

2020 
Werkelijke 
uren 2020 

Team Toezicht en Handhaving Openbare 
Ruimte 

378 80 

Team Toezicht Bouwen/RO 0 16 

Omgevingsdienst Twente 0 50 

Brandweer Twente -  

 

13.2 Uitvoering 2021 
Team 2019 2020 Prognose 

2021 

Team Toezicht en Handhaving Openbare 
Ruimte 

246 80 500 

Team Toezicht Bouwen/RO  16 - 

Omgevingsdienst Twente 80 50 150 

Brandweer Twente nb nb - 

 
In 2020 heeft ook de Omgevingsdienst deelgenomen aan de MIA’s. Hiervoor waren geen uren vrijgemaakt, 
waardoor dit ten koste is gegaan van reguliere controles. Voor 2021 zijn er 150 uren gereserveerd om aan 
de MIA’s deel te kunnen nemen. 
De Brandweer Twente heeft laten weten dat voor de uitvoering van MIA’s niet van te voren expliciet uren 
gereserveerd worden. De uren die nodig zijn voor MIA’s zullen net als andere jaren aangeleverd worden.  
Ook team Toezicht Bouwen/RO heeft laten weten dat zij voor 2021 niet specifiek uren hiervoor 
gereserveerd hebben. 
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Bijlage 1: Overzicht vastgestelde (beleids)documenten 
 
In onderstaande tabel zijn beleidsstukken inclusief vaststellingsdatum en vindplaats van de documenten 
opgenomen die betrekking hebben op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.  

(Beleids)document Bevoegd 
gezag 

C/R/ 
B/N* 

Datum 
Vaststelling 

Vindplaats 

VTH-beleid Twente (ODT) Dinkelland C 11-12-2018 Zaaksysteem nr 
29688 

Tubbergen C 11-12-2018 Zaaksysteem nr 
29283 

Inbrengen variant 4 Noaberkracht 
Dinkelland 
Tubbergen 

N 27-09-2017 - 

Mandaatbesluit  Dinkelland C 11-12-2018 Zaaksysteem nr 
29512 

Tubbergen C 11-12-2018 Zaaksysteem nr 
29739 

Risicoanalyse RUD  Dinkelland  2012  

Tubbergen  2012  

Landelijk handhavingsstrategie Dinkelland C 14-04-2015 Corsa nr 15.02519 

Tubbergen C 14-04-2015 Corsa nr 15.02624 

Bouwbeleidsplan incl. 
Toezichtprotocol 

Dinkelland C 09-04-2013 Corsa nr 13.07947 

Tubbergen C 26-03-2013 Corsa nr 13.05333 

Vaststellen gewenst 
Toezichtniveau 

Dinkelland C 29-09-2015 Corsa nr 15.03307 

Tubbergen C 06-10-2015 Corsa nr 14.17505 

Nota Omgevingskwaliteit 
Dinkelland en Tubbergen 
(welstandsnota) 

Dinkelland C 24-05-2016 Corsa nr 13.11822 
Tubbergen C 23-05-2016 Corsa nr 15.04578 

Interventiebeleid Drank- en 
Horecawet Gemeente Dinkelland 
en Gemeente Tubbergen 

Dinkelland B 17-12-2013 Corsa nr 13.17882 

Tubbergen B 17-12-2013 Corsa nr 13.17884 

Principebesluit Eén Brandweer 
Twente (overdracht taken) 

Dinkelland R 25-09-2012 Niet digitaal 

Tubbergen R 22-02-2012 Corsa nr 12.01351 

Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht 
Dinkelland 2017 (- Tubbergen 
2017) 

Dinkelland R 28-03-2017 Corsa nr 16.03135 

Tubbergen R 20-03-2017 Corsa nr 16.03456 

Kapverordening Dinkelland 2015 
Kapverordening Tubbergen 2015 

Dinkelland R 23-4-2015 - 

Tubbergen R 23-4-2015 - 

Beleidsnota (semi) permanente 
bewoning van recreatiewoningen 

Dinkelland C/R/ 
N/B 

2011 Niet digitaal 

Beleidsregels Evenementen Dinkelland C 18-08-2015 Corsa nr 15.10832 

Tubbergen C 11-08-2015 Corsa nr 15.10830 

Verbranden van afval in de open 
lucht (buiten inrichtingen) 

Dinkelland C 18-04-2007 Niet digitaal 

Verbranden van afval Tubbergen C 30-08-2005 en 29-
08-2006 

Niet digitaal, 
Dossiernr. 1453-4 

Algemene Plaatselijke 
Verordening 2015 

Dinkelland R 10-6-2015 Corsa 15.00623 

Tubbergen R 10-6-2015 Corsa 15.01411 

Parkeerverordening gemeente 
Dinkelland 2009 

Dinkelland  15-12-2009 Niet digitaal 

*College/Raad/Burgemeester/Noaberkracht 
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Bijlage 2: Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst Twente 2021. 
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Begrippen- en afkortingenlijst 
 

BOA  Buitengewoon opsporingsambtenaar 

Bor  Besluit omgevingsrecht  

BREF  Staat voor ‘BAT reference documents’ en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de  

  Europese Unie. ‘BAT’ staat voor Best Available Techniques, oftewel de Best Beschikbare  

  Techniek.  

BTP  Basistakenpakket, zoals vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht 

DB  Dagelijks Bestuur 

DSO  Digitaal Stelsel Omgevingswet 

GGD  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

IPO  Interprovinciaal Overleg 

KC 2.2 Kwaliteitscriteria 2.2, dit zijn in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen beschikbaar 

gestelde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving 

LAP  Landelijk afvalbeheer plan 

LHS  Landelijke handhavingsstrategie 

MER  Milieueffectrapport  

MJA3/MEE Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 

OD Twente Omgevingsdienst Twente  

OPF  Outputfinanciering  

PAS  Programma Aanpak Stikstof 

PDC  Producten- en dienstencatalogus (Twentse Norm) 

RVO  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

SMART  Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden  

Variant 4 Het milieu brede takenpakket dat door de OD Twente wordt uitgevoerd   

VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VTH  Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

VUE  Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht  

Wabo  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

Wbb  Wet bodembescherming 

ZZS  Zeer zorgwekkende stoffen (meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu)  

ZTC  Zaaktypecatalogus   
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1. Inleiding 

Voor u ligt het uniforme programma voor de uitvoering van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) zoals 
bedoeld in artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit programma geeft de taken weer die in 2021 door 
de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) worden uitgevoerd voor de gemeente Dinkelland en de gemeente 
Tubbergen.  

 

1.1. Aanleiding  

Bij wet dragen deelnemers aan de OD Twente gezamenlijke zorg voor het opstellen van een uniform VTH-
uitvoeringsprogramma dat betrekking heeft op de basistaken milieu. Onder dit zogenaamde basistakenpakket 
(BTP) vallen VTH-werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van omgevingsvergunningen milieu, het 
behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en het nemen van beschikkingen in het kader van de Wet 
bodembescherming (Wbb), inclusief het toezicht houden op de naleving hiervan en eventueel handhavend 
optreden. In Twente is het BTP uitgebreid tot het milieu brede takenpakket, ook wel ‘variant 4’ genoemd.  
 
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) bevat procescriteria voor het op te stellen uitvoerings- en 
handhavingsprogramma. Het programma is uniform en geeft inzicht in de activiteiten die het komende jaar 
worden uitgevoerd door de OD Twente. Hierbij wordt rekening gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten 
uit het gezamenlijke VTH beleid Twente en de nadere uitwerking, evenals gemaakte afspraken uit het bedrijfsplan 
ODT. Conform het Bor heeft afstemming plaatsgevonden met de organen die belast zijn met strafrechtelijke 
handhaving. Het uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld door het college en wordt bekend gemaakt aan de 
gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.  
 

1.2. Het uitvoeringsprogramma  

Dit uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het uniforme VTH beleid Twente inclusief de nadere uitwerking, de 
vigerende risico analyse Twente (inclusief frequentietabel), de productindeling van de Producten en Diensten 
Catalogus (PDC) / Twentse norm en de kwartaalrapportages ter monitoring van de uitvoering in het jaar 2020.  
 
De basis van dit uitvoeringsprogramma is uniform. Conform de basisafspraken zoals benoemd in het VTH beleid 
Twente, is het voor deelnemers mogelijk op onderdelen lokale nuances aan te brengen om eigen beleidsambities 
te realiseren. Op deze wijze kan invulling worden gegeven aan de “couleur locale”. Dit dient gerealiseerd te 
worden binnen de gezamenlijke basisafspraken en boven een minimale ondergrens. Partners die hebben 
bijgedragen aan het opstellen van dit programma zijn de 14 Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, de 
veiligheidsregio Twente, betrokken waterschappen en de OD Twente. De individuele uitvoeringsprogramma’s van 
de deelnemers gezamenlijk vormen het jaarplan van de OD Twente. 
 

1.3. Scope van het programma 

De basis van het uitvoeringsprogramma wordt gevormd door de taken die door de OD Twente worden uitgevoerd, 

waarop de Kwaliteitscriteria 2.2 (KC 2.2) van toepassing zijn. Dit programma heeft betrekking op het jaar 2021 en 

wordt middels kwartaalrapportages gedurende het jaar gemonitord en na afloop van het jaar geëvalueerd in het 

jaarverslag VTH.  

 

1.4. Terugblik 2020 

In 2020 heeft de OD Twente zich verder ontwikkeld. Waar het startjaar 2019 voornamelijk in het teken stond van 
het vormgeven en op capaciteit brengen van een professionele en klantgerichte uitvoeringsorganisatie, kwam in 
2020 steeds meer focus te liggen op de daadwerkelijke uitvoering, monitoring en rapportering hiervan. Dit heeft in 
de beginfase van 2020 geleid tot een sterke toename in productie ten opzichte van het opstartjaar. Echter werd 
ook de OD Twente in maart geconfronteerd met het COVID-19 (Corona) virus en de maatregelen die vanuit de 
rijksoverheid en bevoegde gezagen werden opgelegd om de verspreiding van dit virus tegen te gaan. De genomen 
maatregelen zijn sterk van invloed geweest op de werkzaamheden van de OD Twente in 2020 en zullen mogelijk 
van invloed blijven op de werkzaamheden voor het komende jaar.  
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In maart 2020 is gezamenlijk besloten om alle fysieke bedrijfsbezoeken binnen de regio Twente op te schorten. Dit 
resulteerde in sterk verminderde inzet voor bedrijfsgericht milieutoezicht binnen het programma toezicht en 
handhaving. De OD Twente is gericht met deze uitzonderlijke situatie omgegaan en heeft zich flexibel opgesteld. 
Vrijgekomen capaciteit als gevolg van Corona-maatregelen werd ingezet op alternatieve werkzaamheden, 
waaronder toezicht op de noodverordening Corona, het uitvoeren van gevelcontroles, ondersteuning binnen het 
programma vergunningverlening, verbetering van het inrichtingenbestand en het ontwikkelen van een werkwijze 
‘milieucontroles op veilige afstand’. Werkzaamheden binnen toezicht bodem en asbest hebben grotendeels 
doorgang kunnen vinden met inachtneming van de geldende maatregelen.  
 
De bevoegde gezagen zijn gedurende het jaar geïnformeerd via de kwartaalrapportages. Deze rapportages 
behandelden onder andere de verminderde productie binnen toezicht en handhaving ten gevolge van Corona, de 
hoge werkvoorraad binnen vergunningen veroorzaakt door de hoge toestroom van aanvragen, evenals de 
Twentebrede stijging in het aantal klachten en handhavingszaken. De risico’s die zijn ontstaan als gevolg van de 
verminderde productie en hoge werkvoorraad, worden nader toegelicht in het jaarverslag over 2020. In het 
jaarverslag wordt per bevoegd gezag ook een klachtenanalyse opgenomen.  
 
Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden, heeft de OD Twente in 2020 stappen gezet als organisatie. Er is verder 
gebouwd aan een robuuste en flexibele organisatie die steeds meer in staat is om voorspelbaar te zijn, zowel met 
betrekking tot de kwantiteit als kwaliteit. Openstaande vacatures zijn verder ingevuld, waardoor kennis is 
versterkt en beter met de werkvoorraad kan worden omgegaan. Ook is informatievoorziening sterk verbeterd ten 
behoeve van betere voortgangsrapportages.  
 

1.5. Ontwikkelingen 

Aansluitend op het VTH beleid Twente beschrijft deze paragraaf de toekomstige ontwikkelingen waar in 2021 

rekening mee wordt gehouden en waarop wordt ingespeeld. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 

thematische en organisatorische ontwikkelingen.  

1.5.1. Thematische ontwikkelingen 

Omgevingswet: uitstel en voorbereidingen   

Het huidige omgevingsrecht is verbrokkeld en verdeeld over tientallen wetten met betrekking op onder meer 

bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, natuur en waterbeheer. Deze verbrokkeling leidt tot afstemmings- en 

coördinatieproblemen en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle betrokkenen. Om deze reden 

voorziet de Omgevingswet in één afgestemd instrumentarium voor een inzichtelijke en integrale benadering van 

de fysieke leefomgeving. Het maatschappelijke hoofddoel van de Omgevingswet is:   

 

Met oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en bescherming en verbetering van het 

leefmilieu, is de Omgevingswet gericht op het in onderlinge samenhang: 

bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit; 

doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 

maatschappelijke functies. 

 

De verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld als gevolg van het niet tijdig 

gereed zijn van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De verwachting is dat de Omgevingswet op 1 januari 

2022 in werking treedt. Dit houdt echter niet in dat voorbereidingen voor de Omgevingswet door de OD Twente 

worden verminderd of gestaakt. In 2021 bereidt de OD Twente zich onverminderd voor op de komst van de 

Omgevingswet, onder meer door het aanbieden van cursussen aan haar medewerkers, het verder inrichten van 

informatiesystemen en het actualiseren van de PDC. De OD Twente is tevens betrokken bij de aanbesteding van 

een toekomstbestendige risico- en omgevingsanalyse. Tenslotte werkt de OD Twente toe naar een regionale 

ketentest, waarbij de OD Twente zal bijdragen aan het vormgeven van de processen en procesafspraken die 

hieruit gaan volgen. Het doel is dat al deze elementen aansluiten op de systematiek van de Omgevingswet, 

wanneer deze in 2022 in werking treedt. 
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Stikstofproblematiek: PAS 

De Raad van State heeft in mei 2019 besloten om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) te verwerpen als 

systematiek voor het verlenen van vergunningen. Hierop is vergunningverlening voor veel projecten in de buurt 

van Natura-2000 gebieden vertraagd of stil komen te liggen. Dit heeft voornamelijk betrekking op agrarische 

bedrijven, maar ook industriële bedrijven worden geraakt door deze uitspraak. De overheid heeft in 2019 en 2020 

gewerkt aan een nieuwe aanpak stikstof, waarbij er lange tijd onzekerheid heeft geleefd wanneer 

vergunningverlening voor bepaalde projecten weer op gang zou komen. Eind 2020 zijn nieuwe landelijke 

beleidsregels van kracht geworden waardoor salderen en het verleasen van stikstofruimte mogelijk is geworden. 

Dit biedt meer mogelijkheden voor vergunningverlening in 2021. Echter, toekomstige ontwikkelingen op dit 

onderwerp zullen de mate en snelheid bepalen waarin dit gebeurt.          

Energie en duurzaamheid 
Energie en duurzaamheid zijn de laatste jaren een steeds belangrijker speerpunt geworden voor overheden. In juni 
2019 is het nationale Klimaatakkoord ondertekend, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de doelen van het VN-
Klimaatakkoord van Parijs. In dit nationale akkoord zijn maatregelen afgesproken om de uitstoot van 
broeikasgassen (CO2) te verminderen met 49% voor 2030. Deze maatregelen hebben betrekking op vijf pijlers: 
gebouwde omgeving, industrie, landbouw, elektriciteit en mobiliteit.  
 
De Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) hebben de afgelopen jaren als doel gehad om 
energieverbruik van grote en/of energie-intensieve bedrijven te verminderen door het treffen van  
energiebesparende maatregelen. Op deze manier voldoet Nederland beter aan de Europese 
energiebesparingsplicht. Eind 2020 lopen deze MJA3/MEE convenanten af, waarop de wens is uitgesproken deze 
op te volgen in 2021. Betrokken partijen, waaronder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het 
bedrijfsleven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) zijn in 2020 
gesprekken gestart over de opvolging.  
 
In aanvulling op deze MJA3/MEE convenanten is de OD Twente in 2019 begonnen met het houden van 
administratief toezicht op de informatieplicht en fysiek toezicht op de energiebesparingsplicht. Zowel de 
informatie- als energiebesparingsplicht gelden voor bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 Kwh 
elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas per jaar. Dit project heeft doorgang gevonden in 2020 en zal ook doorlopen 
in 2021 onder de naam ‘versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht’ (VUE). Naast de VUE loopt 
het projectplan Energie dat voorziet in extra inzet op energietaken, zoals het opdoen van kennis, het uitvoeren van 
controles en het actualiseren van vergunningen. Een deel van de energiecontroles wordt uitgevoerd met 
incidentele bijdragen van het Rijk of de provincie. Door Corona zijn in 2020 niet alle geplande controles 
uitgevoerd. Daartegenover staat dat ook niet alle middelen zijn uitgeput. De beschikbare budgetten worden 
overgeheveld naar 2021 en de energiecontroles opnieuw ingepland.  
 
Pilot bodemenergie  

De toenemende behoefte vanuit het Klimaatakkoord voor CO2 reductie leidt tevens tot een sterke verduurzaming 

van de woningmarkt. Bij de (ver)bouw van woningen en bedrijfsgebouwen wordt steeds vaker gekeken naar 

alternatieve methoden voor het opwekken van energie. Bodemenergie is hierin een sterk opkomend thema, met 

een sterke groei in de aanleg van bodemenergiesystemen de afgelopen jaren. De OD Twente heeft in 2020 

ingespeeld op deze ontwikkelingen middels het opzetten van een interne pilot. Deze pilot had als doel de kwaliteit 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen dit thema te verbeteren en het huidige naleefgedrag in 

kaart te brengen. De pilot is in juli 2020 afgerond met de conclusie dat de aanleg van bodemenergiesystemen een 

erg risicovolle activiteit is die jaren onvoldoende aandacht heeft ontvangen. De risico’s liggen in de grote 

potentiële negatieve effecten op de bodem, slecht naleefgedrag en hoge kosten om overtredingen ongedaan te 

maken. De inzet is erop gericht om de pilot in 2021 te verlengen als regionaal project om naleefgedrag verder in 

kaart te brengen en verdere kennis op te bouwen. 
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1.5.2. Organisatorische ontwikkelingen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Kwaliteitscriteria (KC) 2.2 en inzetbaarheidsmonitor 
Kwaliteitscriteria (KC) maken voor burgers, bedrijven en de overheid inzichtelijk welke kwaliteit verwacht mag 
worden bij de uitvoering van de VTH-taken. De KC 2.2 vormen de nieuwe basis voor de verordening kwaliteit VTH 
omgevingsrecht. Afhankelijk van de keuzes die lokaal zijn gemaakt, worden de KC 2.2 al dan niet automatisch de 
nieuwe standaard bij het uitvoeren van VTH-taken. Het VTH beleid Twente zal in 2021 hierop aangepast worden. 
 
De OD Twente heeft in 2020 gewerkt aan het opstellen van een inzetbaarheidsmonitor. De inzetbaarheidsmonitor 
maakt inzichtelijk of de OD Twente voldoet aan de KC 2.2, medewerkers worden ingezet op passende taken en 
wordt gewerkt conform vastgestelde werkprocessen en procedures. De inzetbaarheidsmonitor is momenteel 
operationeel en voor 90% bijgewerkt, met als planning om de registratie de eerste helft van 2021 compleet te 
hebben. In december 2020 wordt contact gezocht met Interbestuurlijk Toezicht (IBT) om de registratie te 
bespreken en eventuele verbeterpunten en vervolgstappen af te stemmen. De voorlopige analyse toont aan dat 
de OD Twente robuust genoeg is om haar taken te kunnen uitvoeren.  
 
Werkprocessen en werkinstructies 
Naast het toepassen van de KC 2.2, wordt uitvoeringskwaliteit ook geborgd middels een duidelijke beschrijving van 
werkprocessen en werkinstructies voor de verschillende producten en diensten. De OD Twente maakt gebruik van 
de WIKI 360 als kwaliteitssysteem, bestaande uit onder meer een Product- en Dienstencatalogus (PDC) en een 
Zaaktypecatalogus (ZTC). In 2020 zijn binnen de ZTC de werkprocessen voor alle producten beschreven, waarbij 
momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van bijbehorende werkinstructies. Dit zal begin 2021 worden 
afgerond, waarop nog een eventuele verdiepingsslag kan worden gemaakt.  
 
Met de komst van de Omgevingswet zal de PDC in 2022 ook worden aangepast. Hierbij moet worden gewerkt met 
een nieuwe terminologie, waarbij het begrip ‘inrichting’ wordt losgelaten en wordt uitgegaan van 
milieubelastende activiteiten. Dit leidt tot het verdwijnen van enkele oude producten en de komst van nieuwe 
producten. Hierbij kan gedacht worden aan advies ten behoeve van de Omgevingstafel. 
 
Monitoring en registratie 
De OD Twente heeft in 2020 grote stappen gezet op het gebied van monitoring en registratie ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Dit heeft geleid tot sterk verbeterde en meer gedetailleerde rapportages. Toch zijn verdere 
verbeterstappen mogelijk waar in 2021 verder aan zal worden gewerkt. Zo zal in 2021 binnen het programma 
projecten worden gekeken naar manieren om registratie, monitoring en rapportage te verbeteren en zal verder 
worden gewerkt aan het ‘SMART’ maken van alle beleidsdoelen in de nadere uitwerking van het VTH-beleid 
Twente, inclusief bijbehorende indicatoren en streefwaarden.  
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2. Prioriteiten en doelen 

Aansluitend op het hoofddoel van de Omgevingswet, draagt de OD Twente bij aan een optimale bescherming en 
duurzame benutting van de fysieke leefomgeving. Dit wordt gerealiseerd middels een kwalitatieve uitvoering van 
de VTH-taken voor de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel. Daarnaast vervult de OD Twente voor 
bevoegde gezagen, bedrijven en inwoners een rol als deskundige gesprekspartner, met inzet van integrale en 
specialistische adviseurs.  
 
De beleidsdoelen uit het VTH-beleid Twente en de nadere uitwerking vormen de basis voor de uitvoering van VTH-
taken. Deze hebben betrekking op uitvoeringskwaliteit, dienstverlening en financiën. Per beleidsdoel zijn  
indicatoren en eventuele streefwaarden opgenomen, waarmee kan worden bepaald of aan de doelen wordt 
voldaan. Jaarlijks wordt met het uitvoeringsprogramma invulling gegeven aan deze doelen.  
 

Uitvoeringskwaliteit 

Het VTH-beleid Twente geeft aan dat kwaliteit binnen drie jaar in ons DNA zit. In 2020 zijn de eerste stappen gezet 

richting het vormgeven en borgen van systematische kwaliteitszorg. Zo heeft de OD Twente deelgenomen aan de 

landelijke collegiale toets (binnen ODNL), met als doel om de uitvoeringskwaliteit op een positieve en 

stimulerende wijze te verbeteren. De OD Twente zal in 2021 wederom deelnemen aan de landelijke collegiale 

toets, waaronder de nieuwe verdiepende toets.  

 
Het VTH-beleid Twente verbindt uitvoeringskwaliteit aan verschillende omgevingsdoelen, waaronder fysieke 
veiligheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid. Via dit uitvoeringsprogramma wordt verdere invulling gegeven 
aan deze thema’s.  
 

1) Fysieke veiligheid: borgen van veiligheid in de breedste zin van het woord, waaronder milieu gerelateerde 
veiligheid. Waar mogelijk wordt ruimte geboden voor eigen verantwoordelijkheid. Gebeurt dit niet, wordt 
handhavend opgetreden.  

 
De maatregelen die in 2020 zijn getroffen om de verspreiding van het Corona-virus te beperken, hebben geleid tot 
een gewijzigde uitvoering van toezicht en handhaving. Om de fysieke veiligheid te borgen, is het protocol 
‘milieutoezicht op veilige afstand’ ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een verschuiving in het type controles. De 
uitvoering van aspectcontroles en administratieve controles is toegenomen; de uitvoering van periodieke 
controles is afgenomen. Daarnaast heeft de toepassing van de Landelijke handhavingsstrategie (LHS) bijgedragen 
aan uniforme handhaving door de OD Twente. Dit heeft tevens geleid tot een structureel hoger aantal 
handhavingszaken dan voorgaande jaren. Voor 2021 is het programma toezicht en handhaving afgestemd op deze 
ontwikkelingen door het plannen van een hoger aantal aspectcontroles en handhavingszaken. Bij de 
vergunningverlening en advies wordt het aspect veiligheid zorgvuldig gewogen en opgenomen in de voorschriften. 
 

2) Omgevingskwaliteit: de belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde van de leefomgeving. 
Hierbij wordt welstand geborgd, terwijl hinder, overlast en ergernissen worden voorkomen of 
tegengegaan.  

 
De afgelopen twee jaar is Twentebreed sprake geweest van een sterke toename van het aantal geregistreerde 
milieuklachten. Voor een betere omgevingskwaliteit, bevat dit programma een reële verwachting van het aantal 
milieuklachten in 2021. De aard van deze klachten wordt begin 2021 nader toegelicht middels een 
klachtenanalyse. De resultaten hiervan worden opgenomen in het jaarverslag 2020. Binnen vergunningverlening 
en advies wordt hier actief op gestuurd, bijvoorbeeld bij adviezen rondom evenementen of hinderlijke 
bedrijfsactiviteiten. 
 

3) Duurzaamheid: het treffen van energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame 
materialen door bedrijven.  

 
Middels VUE, het projectplan Energie en extra inzet op bodemenergie, wordt in 2021 op verschillende manieren 
bijgedragen aan dit omgevingsdoel.   
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Het omgevingsdoel gezondheid is in het VTH-beleid niet specifiek vermeld. Deze taak ligt vooral bij de 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) als kennispunt met betrekking tot medische milieukunde.  

 

Dienstverlening 
De komst van de Omgevingswet vraagt om verdere doorontwikkeling van de dienstverlening in 2021. Centraal in 

dienstverlening onder de Omgevingswet staat de omslag van systeemdenken naar klantgericht denken. Oftewel, 

stel de behoefte van de klant centraal en richt je dienstverlening hierop in. Het proces voor het behandelen van 

meldingen stelt nieuwe eisen. Vergunningaanvragen moeten binnen acht weken worden behandeld. Daarnaast 

neemt de OD Twente deel aan omgevingstafels om samen met ketenpartners initiatieven integraal af te wegen.   

 

Klanttevredenheid is een indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening. In 2020 is een eerste 

klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij burgers en bedrijven, waarbij inzicht is verkregen in de kwaliteit van 

de dienstverlening. Hierbij is aangesloten bij de dienstverleningsprincipes van de Omgevingswet: 

 

 
 

Het klanttevredenheidsonderzoek was specifiek gericht op het product ‘melding Activiteitenbesluit’ en de 

resultaten waren bemoedigend. Het merendeel van klanten was tevreden over de dienstverlening. Het aantal 

ontevreden klanten was in overeenstemming met de benchmark. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt in 2021 

verbreed richting andere producten. In de toekomst zal dit onderzoek drie jaarlijks plaatsvinden. Het meten van de 

klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor de dienstverlening van de OD Twente.  

 

Financiën 
In 2021 wordt voorgesorteerd op de komst van outputfinanciering (OPF). Bij de voorbereiding op de OD Twente 
hebben deelnemers OPF opgenomen in het bedrijfsplan en als beleidsdoel in de nadere uitwerking. In een periode 
van drie jaar dient de OD Twente over te gaan van input- naar outputfinanciering. De geplande startdatum voor 
OPF is daarmee 1 januari 2022.  
 
In september 2020 heeft het DB van de OD Twente onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke denkbeelden en 

doelstellingen rondom OPF binnen de partners. Doel is om eind 2020 een gezamenlijke definitie van de term 

outputfinanciering vast te stellen en te komen tot een heldere lijn voor de invoering hiervan. De opdracht voor dit 

onderzoek is verstrekt aan Twynstra & Gudde en zal door dit bureau worden uitgewerkt in een voorstel “Aanpak 

Besluitvorming Outputfinanciering OD Twente”. Gelijktijdig gaat de OD Twente door met het opbouwen van 

ervaringscijfers. Hierbij wordt opgemerkt dat de opstartfase in 2019 en de invloeden van COVID-19 in 2020 deze 

cijfers beïnvloeden. Dit neemt niet weg dat inmiddels goede basisinformatie beschikbaar is rondom gerealiseerde 

producten en uren. 

 
De programma’s voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en advies zijn uitgewerkt in het volgende 
hoofdstuk. Deze programma’s geven invulling aan de inhoudelijke kwaliteit. Met het uitvoeren van projecten 
werken we op een andere manier aan een optimale bescherming en duurzame benutting van de fysieke 
leefomgeving. Hiermee zoeken we de dynamiek en bieden flexibiliteit: welke onderwerpen en milieuproblemen 
hebben prioriteit en hoe kan gericht een bijdrage worden geleverd aan het oplossen van deze problemen? 
Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de projecten voor 2021.  
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3. Programma  

 

Dit programma geeft inzicht in de door de OD Twente uit te voeren taken 

en werkzaamheden op het gebied van zowel vergunningverlening als 

toezicht en handhaving voor het komende jaar.  

Om tot dit programma te komen is gekeken naar het inrichtingenbestand 
van de Noaberkracht Dinkelland Tubbergen in relatie tot de te 
verwachten producten, de te controleren inrichtingen en de benodigde 
tijd en capaciteit die dit gaat kosten. Hiervoor wordt de zogeheten 
‘inventarisatietool’ gebruikt.  
 
Aan de hand van de risicoanalyse wordt het programma voor toezicht en 
handhaving bepaald. Dit programma is hiermee in lijn met de uniforme 
beleidsdoelen die in Twente zijn vastgesteld.  
 
In de tabel rechts is het inrichtingenbestand opgenomen. 
 

3.1    Programma Vergunningen 

Voor het taakveld vergunningen wordt de vergunningenstrategie 
gehanteerd. Deze is opgenomen in het uniforme VTH beleid Twente en 
de nadere uitwerking. Deze strategie biedt de algemene kaders en 
uitgangspunten voor vergunningverlening en de verschillende 
keuzemomenten hierin.  
 

Capaciteit beschikbaar gesteld door Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

wordt ingezet op de werkzaamheden zoals deze in onderstaande 

tabellen zijn beschreven. Hierbij wordt aangesloten bij de vigerende PDC 

/ Twentse Norm. Opgemerkt wordt dat het aantal producten (verwachte 

vraag) een inschatting betreft die is gebaseerd op de aantallen van voorgaande jaren en bekende ontwikkelingen 

en trends. Het is op voorhand namelijk niet te bepalen hoeveel en welk type vergunningaanvragen / meldingen 

worden ingediend, dit is immers vraag gestuurd. 

De geplande werkvoorraad voor het programma Vergunningen bedraagt 6.022 uur1 (4,2 Fte). Voor de uitvoering 

van het programma Vergunningen zijn 5.000 uur (3,5 Fte) beschikbaar. Dit is onvoldoende om het takenpakket uit 

te voeren.  

                                                      
1 Binnen het samenwerkingsverband geldt dat 1 Fte gelijkstaat aan 1440 productieve uren. 

Inrichtingenbestand Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen 

Klasse Type Sector Aantal 

III 

Type C IPPC 

Algemeen 1 

Afval  

Agrarisch 32 

Industrieel 1 

Type C 

Algemeen  

Afval  

Agrarisch  

Industrieel 1 

II 

Type C 

Algemeen  

Afval  

Agrarisch  

Industrieel  

Type B 

Algemeen 281 

Afval 10 

Agrarisch 1099 

Industrieel 1 

I 

Type B 

Algemeen 545 

Afval  

Agrarisch  

Industrieel  

Type A 

Algemeen 219 

Afval  

Agrarisch  

Industrieel  

Code Product Aantal Kental 
(uren) 

Totaal 
(uren) 

A1.01 Vooroverleg 6 9 54 

A1.02 Melding activiteiten (besluit) 125 11 1375 

A1.03 Omgevingsvergunning regulier 14 40 560 

A1.04 Omgevingsvergunning uitgebreid 10 85 850 

A1.05 Toets actualisatie vergunningen 0 20 0 

A1.06 (Gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning 61 18 1098* 

A1.07 MER Procedure 0 0 0 

A1.08 (Vormvrije) MER beoordeling 30 22 660 

A1.09 Maatwerkvoorschriften 5 20 100 

A1.10 Bodem melding 115 5 575 

A1.11 Bodembeschikking 0 20 0 

A1.12 Melding sloop / asbest  250 3 750 

 Totaal benodigde capaciteit 6.022 
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* Vanuit het toezicht op de bedrijven die hebben deelgenomen aan de stoppersregeling ammoniak is duidelijk 

geworden dat circa 60 bedrijven geen gebruik meer maakt van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

(OBM-mer). Omdat met in werking treden van de Omgevingswet het instrument van de OBM verdwijnt en deze 

zal worden aangemerkt als vergunning kan voor deze bedrijven onduidelijkheid ontstaan over de vergunde 

rechten, het is daarom van belang dat deze vergunningen voor 1 januari 2022 worden ingetrokken.  

 

De ODT zal deze intrekkingen projectmatig oppakken waarmee verwacht wordt dat met de uitvoering minder dan 

de geplande 1.098 uren benodigd zal zijn. Dit zijn geen structurele uren. 

 

Het aantal aanvragen was in 2020 lager dan verwacht. Voor 2021 is het aantal aanvragen naar beneden bijgesteld. 

Een groot deel van de aanvragen heeft betrekking op een OBM-mer. In de planning zijn alle OBM aanvragen 

opgenomen onder Omgevingsvergunning regulier, dit is in overeenstemming met de situatie wanneer een OBM 

enkelvoudig wordt aangevraagd. Echter wanneer een OBM-mer in combinatie met een OBM-gebiedsbescherming 

(voorheen VVGB) wordt aangevraagd dan geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure.  Als gevolg hiervan geldt 

niet het indicatieve kengetal van 40 uur maar moet rekening worden gehouden met 85 uur. Deze verhoging staat 

in geen verhouding tot de extra benodigde  inzet en geeft daarmee een vertekend beeld van de verwachtte 

benodigde inzet. 

 

In de jaren 2019 en 2020 is een groot deel van (voornamelijk agrarische) vergunningverlening stil komen te liggen 

als gevolg van de PAS uitspraak in mei 2019. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een relatief hoge 

werkvoorraad binnen het programma Vergunningen. Afhankelijk van de instroom van aanvragen in 2021 kan extra 

capaciteit nodig zijn om deze werkvoorraad volledig en tijdig af te ronden. Bij de kwartaalrapportages zal naast de 

productie, inzichtelijk worden gemaakt hoe de werkvoorraad zich ontwikkeld gedurende het jaar.  

3.2    Programma Toezicht & Handhaving 

Voor toezicht en handhaving zijn al geruime tijd strategieën in gebruik. Deze zijn opgenomen in het VTH-beleid 

Twente en de nadere uitwerking. Door toezicht te houden wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan wet- en 

regelgeving en vergunningvoorschriften worden nageleefd. Voor de toezichthouders die de controle uitvoeren 

maakt de toezichtstrategie duidelijk hoe zij hun werk moeten uitvoeren. Ook geeft het inzicht in de verschillende 

soorten controles. Voor de verschillende soorten controles is aangesloten bij de productindeling  in de Twentse 

Norm (PDC). Om vervolgens een goede uitvoering te geven aan handhaving, indien nodig, sluiten we aan bij de 

Landelijke handhavingsstrategie (LHS). 

Code Product Aantal 
 

Kental 
(uren) 

Totaal 
(uren) 

A2.01 Opleveringscontrole klasse I & II 2 18 36 

A2.02 Periodieke controle Klasse III 13 21 273 

A2.02 Periodieke controle klasse I & II 274 12 3288 

A2.03 Hercontrole klasse III 13 10 130 

A2.03 Hercontrole klasse I & II 150 6 900 

A2.04 Aspectcontrole 30 10 300* 

A2.05 Administratieve controle 5 4 20 

A2.05 e-MVJ-beoordelen 1 4 4 

A2.06 Administratieve audit 0   

A2.07 Vrije veld toezicht / gevelcontrole(s) 0   

A2.08 Klacht / melding 50 9 450 

A2.08 Ongewoon voorval 2 5 10 

A2.09 Bodem toezicht 1 5 5 

A2.09 Toezicht WBB-saneringen 2 5 10 

A2.09 Toezicht melding BBK 100 5 500 

A2.09 Toezicht melding  / vergunning AMvB bodemenergie 6 5 30 

A2.10 Toezicht sloop / asbest 50 5 250 

 Benodigde capaciteit 6206 
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De geplande werkvoorraad bedraagt voor het programma Toezicht en Handhaving 7460 uur (5,2 Fte). Voor de 

uitvoering is 7460 uur (5,2 Fte) beschikbaar. Dit is voldoende om het takenpakket uit te voeren.  

*In bovenstaande werkvoorraad zijn ook 15 aspectcontroles (150 uur) opgenomen voor deelname project 

ondermijning. 

De opstart van de Omgevingsdienst Twente in 2019 en de COVID maatregelen in 2020 (tweede jaar), hebben 

geleid tot een andere uitvoering dan destijds is geraamd. Wel zijn in deze jaren de meest risicovolle bedrijven 

bezocht (risico gestuurd toezicht), waardoor het risico beheersbaar is gebleven. Ook in 2021 is in verband met de 

COVID maatregelen, flexibiliteit in het Uitvoeringsprogramma een uitgangspunt. In de periodieke 

afstemmingsmomenten met de individuele partners zal dit gemonitord en besproken worden.  

3.3   Programma Advies 

Naast producten op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving, kennen we ook 

adviesproducten. Deze producten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Er wordt aangesloten bij de producten 

uit de Twentse Norm (PDC). 

 

Code Product Aantal Kental 
(uren) 

Totaal 
(uren) 

A4.01 Voorlopige voorziening 0 36 0 

A4.02 Bezwaar 5 32 160 

A4.03 Beroep 0 40 0 

A4.04 Advies bij juridische procedures 5 0 0 

A4.05 Advies bodem  8 8 64 

A4.05 Beoordelen onderzoeksopzet / vooronderzoek (NEN 5725) 10 8 80 

A4.05 Beoordelen verkennend bodemonderzoek, nul- en eindsituatie 45 8 360 

A4.05 Beoordelen saneringsverslag van BUS-evaluatie 1 8 8 

A4.06 Advies externe veiligheid  2 10 20 

A4.07 Advies milieuzonering 2 10 20 

A4.08 Advies geluid  10 10 100 

A4.09 Advies luchtkwaliteit (lucht en geur)  6 8 48 

A4.10 Milieuadvies ruimtelijke ordening  0 0 0 

A4.11 Advies beleidsontwikkeling milieu  0 0 0 

A4.12 Advies algemeen  14 4 56 

A4.13 Korte vragen opdrachtgever 3 2 6 

A4.13 Informatieverstrekking Bodem 2 0 0 

 Totaal benodigde capaciteit   922 
 

De geplande werkvoorraad voor het programma Advies bedraagt  922 uur (0,6 Fte). Voor de uitvoering is 922 uur 
(0,6 Fte) beschikbaar. Dit is voldoende om het takenpakket uit te voeren. 
  

Code Product Aantal 
 

Kental 
(uren) 

Totaal 
(uren) 

A3.02 Handhavingsverzoek 8 18 144 

A3.02 Last onder dwangsom 6 30 180 

A3.03 Handhavingstraject 30 30 900 

A3.03 (BOA) Strafrechtelijk onderzoek 5 6 30 

 Benodigde capaciteit 1254 

 Totaal benodigde capaciteit 7460 
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           3.4   Externe Partners  
 

Bij de beoordeling van de verschillende producten wordt samengewerkt met externe partners zoals de 

Veiligheidsregio Twente (Brandweer Twente), Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta 

en voor een gering deel Waterschap Rijn en IJssel. Deze samenwerking is gebaseerd op wettelijke taken en 

wenselijke taken. De “wenselijke taken” worden vastgelegd in werkafspraken tussen de OD Twente/bevoegde 

gezagen en de waterschappen/Veiligheidsregio Twente (Brandweer Twente). Hiervan wordt het bevoegd gezag in 

kennis gesteld. Dit geldt eveneens voor afspraken en/of prioriteiten in het kader van toezicht en handhaving en 

het (gezamenlijk) uitvoeren van projecten. 

 

Intentieovereenkomst waterschappen 

De OD’s en noordoostelijke waterschappen hebben de wens uitgesproken tot het verbeteren van onderlinge 

samenwerking, het versterken van kennisuitwisseling en het door ontwikkelen van de gezamenlijke uitvoering. In 

september 2020 is een ‘intentieovereenkomst tot samenwerking tussen omgevingsdiensten en waterschappen op 

VTH-taken’ opgesteld, die op moment van schrijven nog moet worden ondertekend. De intentieovereenkomst 

bevat geen uitgewerkte opdrachtomschrijving, maar benoemt diverse onderwerpen waar in de toekomst op kan 

worden samengewerkt. Voor 2021 zijn de volgende speerpunten benoemd: 

1) Erfafspoeling (agrarische wasplaatsen)  

2) Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) 

3) Afstemmen handhavingsstrategie als voorbereiding op Omgevingswet 

De uren voor deze werkzaakheden worden binnen het reguliere werk ondergebracht, waardoor geen extra uren 

geraamd hoeven te worden. De aantallen controles moeten gezamenlijk met het waterschap nog verder worden 

uitgewerkt. 
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4 Projecten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht verschaft van lopende projecten en de projecten die in het komende jaar 

worden opgestart.  

4.1 Landelijke Projecten 
 

 

4.2 Regionale projecten 

 
Project Status Rol OD Twente Capaciteit 

Energie en Duurzaamheid Verder in 
2021 

OD Twente voert projectleiding  
en zorgt voor de uitvoering. 

Opgenomen in 
separaat projectplan. 

Luchtwassers Verder in 
2021 

OD Twente voert projectleiding 
en levert capaciteit voor de 
uitvoering. 

Binnen reguliere uren 
programma T&H 

Stoppersregeling Verder in 
2021 

OD Twente voert projectleiding 
en levert capaciteit voor de 
uitvoering. Uitvoering wordt 
verrekend met overige controles. 

Binnen reguliere uren 
programma’s T&H en 

Advies 

Saneringsregeling  Start in 
2021 

Projectplan is nog op te stellen, 
inclusief rolverdeling.  

Uitvoering binnen 
reguliere uren T&H en 

Advies 

Herijking Big Eight Verder in  
2021 

De VTH beleidscyclus wordt op 
onderdelen herzien. 
Deelprojecten zijn risicoanalyse, 
omgevingsanalyse, VTH beleid en 
monitoring. Naast de ODT 
leveren ook de bevoegd gezagen 
inzet. 

Binnen reguliere uren 
ODT 

Bodemenergie Start in 
2021 

Projectleiding en uitvoering door 
OD Twente. 

Prioriteren binnen 
reguliere uren toezicht 

/ extra middelen 
vrijmaken 

Ketentoezicht Jaarlijks Projectleiding en uitvoering door 
OD Twente. 

Binnen reguliere uren 
programma T&H 

Totaal benodigde capaciteit  

 
 
 
 
 
 

Project Status Rol OD Twente Capaciteit 

Omgevingswet Lopend Op orde brengen van eigen 
processen. Afspraken maken met 
bevoegde gezagen over 
gezamenlijke producten. 

Toegekend bij 
jaarrekening 2019. 

Totaal benodigde capaciteit  
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4.3 Lokale projecten 

 
Project Status Rol OD Twente Capaciteit 

Overdracht provinciale 
bodeminformatie 

Start in 
2021 

De niet-rechtstreekse gemeenten 
krijgen per 2022 de provinciale 
bodemtaken overgedragen, 
inclusief de bodeminformatie. De 
Omgevingsdienst voert deze 
taken nu uit voor de niet-
rechtstreekse gemeenten.  

Apart voorstel Q1 2021. 

Ondermijning  Verder in 
2021 

Deelname aan Multidisciplinaire 
Integrale Acties (MIA). De 
planning gaat uit van integrale 
controles verspreid over 3 
periodes in 2021 van 4 dagen per 
periode (totaal 12 dagen). 
mogelijk dat er controles in het 
buitengebied plaats gaan vinden 

Circa 150 uur  
(gebaseerd op 15 
aspectcontroles a 10 
uur). De aantallen zijn 
aan het programma 
Toezicht en Handhaving 
toegevoegd.   

Totaal benodigde capaciteit  
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5 Afwijkingen en risico’s 

De gezamenlijke basis voor de opzet van dit programma wordt gevormd door het uniforme VTH beleid Twente, de 

vigerende risicoanalyse voor Twente (inclusief frequentietabel) en de productindeling van de Twentse norm 

(inclusief PDC). Vanwege de autonomie van bestuursorganen bij uitvoering van VTH-taken, is het tot op zekere 

hoogte mogelijk om van deze gezamenlijke basis gemotiveerd af te wijken. VTH-taken kunnen lokaal intensiever of 

juist minder intensief worden uitgevoerd. In dat geval worden er in het programma bestuurlijk prioriteiten gesteld. 

Bij een lager niveau van uitvoering worden de consequenties en risico’s van de keuze duidelijk gemotiveerd. 

Intensiever uitvoeren van VTH-taken  

Onze lokale ambities en doelstellingen gaan verder dan de vigerende beleidskaders en afspraken die hierover in 

regionaal verband zijn gemaakt.  

• 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. 

 

Minder intensief uitvoeren van VTH-taken 

De rode draad in ons uniforme VTH-beleid is dat de inschatting van risico’s voor de leefomgeving doorslaggevend 

is voor de prioriteiten die wij stellen bij het stimuleren en/of afdwingen van het naleefgedrag. Omdat we de 

beperkte capaciteit die we hebben niet op alles kunnen inzetten geven we prioriteit aan de thema’s en gevallen 

waarin de risico’s van niet naleving (kans maal effect) het grootst zijn. Dit betekent dat niet alles getoetst en/of 

gecontroleerd wordt. Incidenten kunnen zich voordoen, mogelijk juist ook op de terreinen en onderdelen die 

minder prioriteit hebben gekregen.  

 

• 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.  

• 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.  

• 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.  
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• 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.  

• 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 gelijkgesteld 

aan de andere afvalverwerkers.   

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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. 
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6 Uitvoeringsorganisatie & bedrijfsvoering  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de elementen waaraan de OD Twente, zijnde de 

uitvoeringsorganisatie met bedrijfsvoering, volgens de wettelijke verplichting (het Bor) moet voldoen ten aanzien 

van organisatie, middelen en de informatievoorziening. De uitvoeringsorganisatie dient zodanig ingericht te zijn 

dat er een goede uitvoering van het VTH beleid, inclusief de nadere uitwerking en programma gewaarborgd is. Per 

element is aangegeven hoe hier uitvoering aan wordt gegeven. 

Elementen  Waar beschreven Ontwikkelingen 2021 

Organisatie 

Rollen en deskundigheid 
 Beschrijving werkprocessen en 

procedures 
 Vastleggen van taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden van interne 
functies 

 Inzichtelijk maken of medewerkers 
voldoen aan de KC en werken conform 
werkprocessen en procedures 

 vastleggen personeelsformatie 

Kwaliteitshandboek ODT 
Inzetbaarheidsmonitor ODT 
 
 
 
 
 
 
 

Werkprocessen worden verder beschreven en 
aangepast naar de komst van de 
Omgevingswet.  
 
Inzetbaarheidsmonitor verder gevuld en 
gebruikt om aan de KC 2.2. te voldoen. 

Mandaat  
 mandaatregeling 

Mandaatbesluiten Mandaat wordt aangepast voor de 
Omgevingswet. 

Functiescheiding 
 inzichtelijk maken hoe dit is geregeld 

Kwaliteitsplan ODT 
Teamplannen 
Inzetbaarheidsmonitor ODT 

-  

Roulatiesysteem  
 inzichtelijk maken hoe dit is geborgd 

Kwaliteitsplan ODT 
Teamplannen 

- 

Bereikbaarheids- en 
beschikbaarheidsregeling 

 inzichtelijk maken hoe dit is geborgd 

Kwaliteitshandboek ODT 
 

De OD Twente is 24/7 bereikbaar. Er is een 
piketdienst voor klachten en calamiteiten 
bereikbaar via een centraal telefoonnummer.  

Monitoring en registratie  
 Monitoring van het bereiken van 

gestelde doelen,  
 registratie van gegevens in kader van 

uitvoering van VTH taken en 

 monitoring totaal aantal producten en 
gerealiseerde uren (lees: de 
uitvoeringsprogramma’s) . 

Beleidscyclus ODT Verdere verfijning rapportages in het 
Jaarverslag en de kwartaalrapportages. 
 

Evaluatie en periodieke rapportage  
 rapporteren over het bereiken van de 

gestelde doelen 
 uitvoering van voorgenomen 

activiteiten in relatie met 
prioriteitstelling 

 uitvoering van afspraken met  
bestuursorganen onderling en het OM 

 evalueren om lerend effect inzichtelijk 
te krijgen en beleid/programma 
eventueel bij te stellen 

Beleidscyclus ODT Drie maal per jaar worden de bevoegd gezagen 
geïnformeerd over genoemde punten. 
 

Borging middelen 

Inzichtelijk maken beschikbare financiële - en 
personele middelen, inclusief wijze van 
berekening 

Onderdeel van 
uitvoeringsprogramma 

Wordt uitgevoerd binnen P&C cyclus. 

Informatievoorziening  

ICT/VTH systeem  Aansluiting op DSO. 

Archief  
 Afspraken t.a.v. stroom van 

documenten en informatie t.b.v. 
archivering  

Archiefverordening OD 
Twente 
Besluit Informatiebeheer OD 
Twente 

Het project Archivering is opgestart met een 
aantal partners om te beoordelen of archief 
volledig bij de ODT kan komen te liggen. 
Verdere uitwerking in 2021. 

Inspectieview Milieu 
 zorgdragen voor verplichte aansluiting 

Aansluiting  - 

 


