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Voorwoord en leeswijzer  
 
Met dit jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt teruggekeken op de uitvoering 
van het VTH-taken in de periode oktober 2016 tot oktober 2017. Er wordt verslag gedaan van de uitgevoerde 
activiteiten in dit brede taakveld, waarbij wordt geëvalueerd of dit heeft bijgedragen aan de gestelde 
beleidsdoelen.   
 
De cyclus van het jaarverslag (oktober tot oktober) maakt het mogelijk om de resultaten van de uitvoering te 
betrekken bij het nieuwe VTH-programma. Het VTH-programma wordt per kalenderjaar opgesteld. Alhoewel 
het VTH-programma 2018  in december 2017 is vastgesteld, zijn bij de voorbereiding van het programma de 
resultaten van de evaluatie betrokken. In de eerste maanden van 2018 is het jaarverslag tekstueel voorbereid.  
 
Leeswijzer 
Dit verslag is als volgt opgebouwd.  Na de samenvatting worden in het eerste hoofdstuk  de ontwikkelingen in 
VTH geschetst. Hoofdstuk 2 evalueert of de uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan de beleids- 
doelstellingen. De hoofdstukken 3 en 4 geven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving een beeld van 
de feitelijke taakuitvoering, waarbij de realisatie wordt vergeleken met de programmering. Ditzelfde gebeurt in 
hoofdstuk 5 voor de specialistische taken. Hoofdstuk 6 sluit het jaarverslag af met een projectenoverzicht.  
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Verklarende woordenlijst  

 

APV/BW    Algemeen Plaatselijke Verordening / Bijzondere wetten 

BAG    Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Bor    Besluit omgevingsrecht 

BTP+    Basistakenpakket plus. Het bovenlokale takenpakket aangevuld met lokale 

    milieutaken 

EED    Energy Efficiency Directive. Europese milieurichtlijn voor energiebesparing 

EPK    Energie Prestatie Keuring  

Gustos Gustos is een projectgroep met medewerkers van verschillende disciplines 

die door integrale controles het veilig gebruik van de panden wil 

waarborgen 

IBT Interbestuurlijk Toezicht 

IPPC    Integrated Pollution Prevention and Control: Europese milieurichtlijn voor 

    geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging  

KCC    Klantcontactcentrum 

MJA    Meer Jaren Afspraken voor energiebesparing  

OBM    Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (lichte milieuvergunning)  

ODT    Omgevingsdienst Twente 

PDC    Producten- en dienstencatalogus van de RUD Twente 

RUD    Regionale uitvoeringsdienst 

RO    Ruimtelijke ordening 

VTH    Vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht 

Wabo    Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
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Samenvatting  

Met dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in de resultaten van de taakuitvoering  voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving. Het jaarverslag heeft betrekking op de periode oktober 
2016 tot oktober 2017. De informatie uit dit jaarverslag is gebruikt bij de voorbereiding van het VTH-
programma 2018.  
 
Het jaarverslag is integraal van opzet: Het heeft betrekking op de taakuitvoering op basis van de Wabo (milieu, 
bouwen en RO, brandveiligheid) en op basis van de APV en bijzondere wetten. Ook heeft het betrekking op de 
uitvoering (behandelen vergunningaanvragen en meldingen), toezicht en handhaving en de specialistische 
advisering hierbij. De werkzaamheden van de regionale uitvoeringsdienstdienst Twente (taakveld milieu) en de 
Brandweer Twente (taakveld brandveiligheid) zijn opgenomen in dit verslag.  
 
Ontwikkelingen  
Met de komst van de wet VTH (2016) en het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (2017) wordt gewerkt aan het 
versterken van de kwaliteit van de uitvoering. De wet VTH vormt de basis voor de vorming van 
omgevingsdiensten en verplicht tot het vaststellen van een kwaliteitsverordening. De verordening van Almelo 
is vastgesteld in juni 2017 en biedt het kader voor de kwaliteit van uitvoering van VTH-taken. In oktober 2017 is 
de Omgevingsdienst Twente opgericht, waarbij is afgesproken dat de dienst op 1 januari 2019 operationeel is. 
Tot die tijd functioneert de RUD Twente. Belangrijk thema was in 2017 het takenpakket van de ODT en de 
hieraan verbonden formatie.  
 
Uitvoerings- en handhavingsbeleid 
In 2017 is gestart met het voorbereiden van uniform VTH-beleid voor de Omgevingsdienst Twente. Dit is een 
wettelijke verplichting op basis van het Besluit omgevingsrecht. Hiermee wordt invulling gegeven aan de 
kwaliteitsdoelen uit de verordening kwaliteit VTH. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen uitgewerkt, 
zoals een vergunningenstrategie en een preventie- en toezichtstrategie. Vaststelling is voorzien in 2018.  
 
Met de nieuwe welstandsnota is het beleid voor welstand actueel. De welstandsnota is in juli 2017 vastgesteld. 
De erfgoednota is inhoudelijk voorbereid. Besluitvorming vindt plaats in 2018. Met deze nota beschikt de 
gemeente over integraal beleid voor monumenten, archeologie en cultuurhistorie.  
 
Vergunningverlening  
De behandeling van vergunningaanvragen en meldingen voor milieuactiviteiten bleef achter bij de verwachting. 
De planning voor 2018 is hierop aangepast. Vanuit het milieuwerkveld is actief ingezet op het thema 
energiebesparing. De behandeling van bouwaanvragen was omvangrijker dan verwacht. De belangrijkste reden 
hiervoor lijkt de aantrekkende economie die ook in 2017 heeft geleid tot meer aanvragen voor 
bouwactiviteiten.  

 
Het aantal aanvragen voor ontheffingen en vergunningen op het gebied van de APV en bijzondere wetten is in 
2017 redelijk gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Als gevolg van de locatiedossiers kan beter 
gemonitord worden wat de status is van de vergunning- of ontheffingsaanvraag. Daarnaast is nu sneller 
inzichtelijk welke meldingen en controles op een bepaald adres hebben plaatsgevonden. Hiermee is de 
afstemming tussen vergunningverlening en toezicht en handhaving verder verbeterd. 
 
Toezicht en handhaving 
Het bedrijvenbestand waarop het milieutoezicht van toepassing is, bevat ruim 2700 bedrijven. In 2016/2017 is 
het aantal uitgevoerde controles hoger dan het aantal geprogrammeerde controles. De oorzaak hiervan is een 
inhaalslag van het aantal controles in de lichtste milieuklasse in het laatste kwartaal van 2016.  
 
Bij het toezicht op bouwen en ruimtelijke ordening zijn in het VTH-programma 2016/2017 prioriteiten gesteld 
bij de uitvoering. Met het gericht stellen van prioriteiten (na bestuurlijke afweging)  is het geplande aantal te 
controleren vergunningen gehaald. Het toezicht op sloop (zowel met en zonder asbest) bleef achter bij de 
verwachting doordat minder sloopmeldingen binnenkwamen dan verwacht. Vanwege de prioriteitsstelling is 
een aantal taken niet of slechts ten dele uitgevoerd.  
Vanwege het instorten van een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport, heeft het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken in 2017 alle gemeenten verzocht een inventarisatie uit te voeren naar panden met 
breedplaatvloeren binnen de gemeente. Na inventarisatie zijn eigenaren verzocht om nader onderzoek te 
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verrichten en de gemeente hiervan in kennis te stellen. Er wordt op toegezien dat eigenaren waar nodig 
maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Dit project is in uitvoering en loopt door tot in 2018.  
 
In 2017 hebben de toezichthouders/ BOA’s binnen het beleidsveld APV en bijzondere wetten opnieuw stappen 
gezet bij het verder professionaliseren en verbreden van het takenpakket. Er vindt een lichte verschuiving 
plaats van routinematige controles naar vraaggestuurde controles. Hiermee volgen we trends en 
ontwikkelingen en prioriteren we vooral op urgente zaken. De bijdrage die geleverd wordt bij integrale 
controles, waaronder in horecabedrijven, is erg waardevol. Op allround wijze wordt naleving van relevante 
wet- en regelgeving getoetst. Het heeft ertoe geleid dat we onder andere effectief kunnen optreden bij 
situaties van illegaal gokken. Het vraaggericht controleren leidt ook tot een toename van 
handhavingsbesluiten. Als gevolg hiervan is ook meer juridische handhavingscapaciteit benodigd. Voor de 
komende jaren moet hierop geanticipeerd worden. 
 
Risicomanagement toezicht en handhaving 
In 2017 is aandacht besteed aan de omgang met risicomanagement in relatie tot de gemeentelijke taak op het 
beid van bouw- en milieutoezicht. Eind 2017 is besloten om de integrale VTH-opgave in beeld te brengen en te 
optimaliseren. Vanwege meerjarige tekorten in de taakuitvoering en de toenemende aandacht voor toezicht en 
handhaving binnen de gemeentelijke organisatie, maakt het VTH-taakveld nadrukkelijk onderdeel uit van de 
doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.  
 
Juridische inzet  
Binnen de taakvelden bouwen en ruimtelijke ordening en APV en bijzondere wetten zijn 30 bezwaar- en 
beroepsprocedures gevolgd. Binnen het taakveld  milieu waren dit er 2. Het merendeel van de beslissingen op 
bezwaar is ongegrond verklaard. In 3 gevallen is er afgeweken van het advies van de Commissie van advies voor 
de bezwaarschriften. Al deze beslissingen op bezwaar zijn aangevochten bij de rechtbank en ongegrond 
verklaard. In één zaak bij de Raad van State is er een tussenuitspraak geweest waarin de gemeente de 
mogelijkheid heeft gekrgen om een gebrek te herstellen. Na herstel van het gebrek is het hoger beroep 
ongegrond verklaard. Het totale aantal bezwaar- en beroepszaken komt nagenoeg overeen met het 
voorgaande jaar.  
 
In de periode 2016/2017 is er 1 last onder bestuursdwang opgelegd vanwege het opruimen van asbest na een 
brand. Ook zijn er in deze periode 13 vooraankondigingen voor brandveilig gebruik verstuurd.  
 
Het aantal verzoeken om handhaving is in 2016/2017 ten opzichte van 2016 wederom gestegen. Er zijn 36 
verzoeken om handhaving ingediend; overwegend bouwgerelateerd. De stijging van het aantal verzoeken is te 
verklaren omdat een groot deel van de bouwgerelateerde klachten niet wordt behandeld. Hierdoor wordt er 
vaker een formeel verzoek tot handhaving gedaan. Met het VTH-programma 2018 is beperkte capaciteit 
beschikbaar gesteld voor het behandelen van bouwklachten.  
 
Specialistische advisering milieu 
Vanwege een daling van het aantal adviesverzoeken bleek de gerealiseerde werkvoorraad lager dan de 
geprogrammeerde werkvoorraad. De programmering van 2018 is hierop aangepast.  
De inzet op advisering bodem, bouwstoffen en water vormt het grootste onderdeel van specialistische 
milieuadvisering. Het aantal beoordeelde bodemonderzoeken nam in deze periode toe, evenals het toezicht op 
grondtransport en –toepassing. Met name de ontwikkeling van het XL-businesspark leidde tot veel 
grondtransport en toepassingen voor bodemsanering. Ook zijn er diverse saneringen uitgevoerd bij gesloopte 
boerderijen, met name asbest en stortgaten. Voor 2018 wordt nog een aantal kleine saneringen verwacht en 
veel grondtransport voor de verdere ontwikkeling van het park.  
 
Verbeteren kwaliteit  informatievoorziening VTH 
De kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op basis van de Wabo is de afgelopen 
jaren sterk ontwikkeld. Vanwege landelijke regelgeving uit het Besluit omgevingsrecht staan we voor de opgave 
kwaliteitsdoelen voor VTH uit te werken, gericht risico’s in te schatten, prioriteiten hierop te baseren en de 
uitvoering hiervan te monitoren. Deze werkwijze stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onze informatie- 
voorziening, programmering, uitvoering en evaluatie. Ons informatiebeleidsplan ‘Gemeente Almelo als IT-
bedrijf’ benadrukt met het spoor ‘data gedreven organisatie’ het belang van gegevensmanagement. In 2017 is 
gestart met het verbeteren van de kwaliteit van onze informatievoorziening. Dit wordt in 2018 voortgezet.   
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1. Ontwikkelingen in VTH  
 
De afgelopen jaren is in alle bestuurslagen gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van 
VTH-taken. In de wet VTH (april 2016) is de vernieuwing van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving vastgelegd. De wet legt de basis voor de vorming van een landelijk netwerk van 29 
omgevingsdiensten. In deze diensten worden belangrijke VTH-taken van provincies en gemeenten gezamenlijk 
voorbereid en uitgevoerd en wordt de VTH-expertise gebundeld. Aanleiding voor deze wet was het rapport van 
de commissie Mans (2008), waarin werd geconcludeerd dat toezicht en handhaving in de praktijk niet altijd 
goed was georganiseerd.  
 
De wet VTH levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van uitvoering van VTH taken. De beleidscyclus wordt 
bewuster doorlopen. Er wordt opnieuw stilgestaan bij beleidsdoelen, de risico’s en de daaruit volgende 
prioriteiten. Ook wordt de organisatie van de uitvoering opnieuw onder de loep genomen. Het nieuwe VTH-
stelsel zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen, waarbij wordt gewerkt aan blijvende 
kwaliteitsverbetering en een robuuste uitvoeringspraktijk. Deze uitvoeringspraktijk moet een stevige basis 
vormen richting de Omgevingswet (2021).  
 
Ter uitvoering van de wet VTH is in juli 2017 het gewijzigde Besluit 
omgevingsrecht van kracht geworden. Voor de beleidscyclus van de 
uitvoeringstaken gelden voortaan verplichte procescriteria. Het gaat om 
elementen die minimaal aanwezig moeten zijn bij de inrichting van de 
cyclus. Samen zorgen ze ervoor dat de hele cyclus gedekt is: van het 
opstellen van beleid, via de uitvoering ervan, tot het uiteindelijk bijstellen 
van beleid. De criteria moeten ook worden gebruikt om de organisatie in te 
richten. De procescriteria golden al voor de handhavingstaken. Nieuw is dat 
ze nu ook gelden voor de uitvoeringstaken, zoals vergunningverlening, de 
afhandeling van meldingen en het nemen van maatwerkbeschikkingen.  
Verder moeten de bestuursorganen in een omgevingsdienst één 
gezamenlijk uitvoerings- en handhavingsbeleid afspreken. Hiermee wordt 
voorkomen dat de omgevingsdienst met allerlei variaties aan beleid 
rekening moet houden.  
 
Op basis van de Wet VTH bestaat ook de verplichting om een verordening kwaliteit VTH vast te stellen. Deze 
verordening vormt het kader voor de kwaliteit van de Wabo taken door de gemeente en de opdracht daarvan 
handelende omgevingsdienst. De verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 6 juni 2017. In de 
verordening heeft de gemeente de landelijke kwaliteitscriteria 2.1 opgelegd voor de basistaken die de 
omgevingsdienst uitvoert. De basistaken vormen het minimale, wettelijk verplichte takenpakket van de 
omgevingsdienst. Voor wat betreft de niet-basistaken (dit zijn de taken die gemeente in eigen beheer mag 
uitvoeren), geldt een zorgplicht. Dit houdt in dat de gemeente zorg moet dragen voor een goede kwaliteit van 
de uitvoering, maar gemotiveerd af kan wijken van de landelijke kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria worden 
hiervoor als richtpunt gehanteerd. Deze zorgplicht is nog niet geoperationaliseerd. Almelo is bezig met een 
analyse in hoeverre zij voor de taken kan voldoen aan de kwaliteitscriteria. Wanneer dit niet het geval is, wordt 
gezocht naar mogelijkheden om de uitvoering toch in lijn met de kwaliteitscriteria te organiseren. De 
verwachting is dat hier in de loop van 2018 meer duidelijkheid over ontstaat.  
 
In 2016/2017 is gewerkt aan de opbouw van de Omgevingsdienst Twente (ODT). Op 6 oktober 2017 is de 
gemeenschappelijke regeling van de ODT door alle deelnemers, de Twentse gemeenten en de provincie 
Overijssel, ondertekend. Daarmee is de ODT formeel opgericht, waarbij is afgesproken dat deze op uiterlijk 1 
januari 2019 operationeel is. Tot die tijd functioneert de RUD Twente.  
 
Belangrijk thema in 2017 was het takenpakket (en de hieraan gekoppelde formatie van) dat overgaat naar de 
omgevingsdienst. In den lande wisselen de takenpakketten sterk per omgevingsdienst. Sommige diensten 
hebben van hun deelnemers veel taken gekregen bovenop het basistakenpakket; andere omgevingsdiensten 
hebben nauwelijks of geen extra taken gekregen. Met de instemming over ‘variant 4’ is eind 2017 afgesproken 
dat alle taken uit het basistakenpakket (+), inclusief de milieu-advisering bouwen en RO (Wabo-gerelateerd), 
worden opgedragen aan de omgevingsdienst. In 2018 wordt de inrichting van de ODT verder vormgegeven. 

 

Figuur 1. Beleidscyclus ‘Big 8’ 



8 

 

2. Beleidsdoelstellingen en resultaten 

In het VTH-programma 2016/2017 zijn doelen en prioriteiten gesteld voor de uitvoering van onze VTH-taken. 

De functie van het jaarverslag is om zichtbaar te maken in hoeverre deze doelen zijn bereikt en daarbij aan te 

geven wat het resultaat is van onze inspanningen binnen dit taakveld. De uitkomsten van deze evaluatie 

werken door in ons VTH-programma 2018. Hiermee wordt toepassing gegeven aan de beleidscyclus ‘Big 8’, die 

in het omgevingsrecht wordt gehanteerd.  

Beleidsdoelen  
Bij de uitvoering van het programma zijn de volgende doelen gesteld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Beleidsdoelen VTH 

 
Bij het uitvoeren van taken is gericht gewerkt aan het bereiken van de beleidsdoelen. Onderstaand wordt 
hierop een toelichting gegeven.  
 
Tijdige afhandeling 
In 2017 is de focus gelegd op het verkorten van doorlooptijden. Dit vanwege het relatief hoge aantal 
‘vergunningen van rechtswege’ in 2016 (5% van de vergunningsaanvragen). In 2017 is dit teruggebracht tot 1%. 
In het vergunningenproces zijn afspraken gemaakt over tijdige advisering. Het beheer van de werkvoorraad is 
verbeterd, onder meer door het bouwen van een dashboard voor vergunningverlening. De doelstelling is om 
het beheren van de werkvoorraad in 2018 verder te verbeteren, door duidelijke signaleringen aan te brengen 
bij dreigende overschrijding van beslistermijnen.  
 
Naleefgedrag 
Met de regionale werkgroep VTH-beleid is gewerkt aan de voorbereiding van de preventiestrategie. Naar 
verwachting wordt deze strategie, als onderdeel van het gezamenlijke VTH-beleid, medio 2018 vastgesteld. Na 
vaststelling wordt toepassing gegeven aan deze strategie.  
 

Algemeen  
- Het tijdig afhandelen van vergunningaanvragen en meldingen.   
- Het vasthouden en waar mogelijk verbeteren van het naleefgedrag.  

 
Bouwen 
- Het waarborgen van (constructieve- en brand-)veiligheid.  
- Het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen. 
 
Brandveiligheid 
- Het waarborgen van (constructieve- en brand-)veiligheid in de bouwfase. 
- Het zorgdragen voor een brandveilig gebruik van bouwwerken.  
- Het leveren van een bijdrage aan meer veiligheid en betere naleving in Twente. 
 
Milieu 
- Het bevorderen van het gebruik van duurzame materialen bij bedrijven. 
- Het stimuleren van bedrijven tot het treffen van energiebesparende maatregelen.  
- Het zorgdragen voor een veilige opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen. 
- Het voorkomen van bodemverontreiniging.  
- Het zorgdragen voor een (meer) proactieve houding van de maatschappij ten aanzien van milieuzorg waardoor 

het naleefgedrag en de kwaliteit van de leefomgeving verbetert.   
- Het waar nodig beperken van emissies (geluid, geur, trilling).  
 
APV/bijzondere wetten 
- Het voorkomen van overlast en aantasting van de woon-, leef- en werkomgeving. 
- Het voorkomen van illegale activiteiten in het kader van de Drank- en Horecawet, gokken, openings- en 

sluitingstijden. 
- Het afhandelen van meldingen over het bijplaatsen van afval en het storten van afval in het buitengebied.  
 
Parkeren 
- Het vasthouden en verbeteren van de betalingsbereidheid.  
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Het naleefgedrag is op dit moment bij de onderdelen bouwen en milieu onvoldoende inzichtelijk. In 2017 is 
gestart met de applicatie ‘Squit 2Go’, waarmee toepassing wordt gegeven aan mobiele handhaving. De 
toezichthouder beschikt ‘in het veld’ over actuele gegevens, tekeningen en documenten uit de VTH-applicatie 
Squit XO. Daarnaast beschikt Squit 2Go over checklisten, waarmee de bedrijfssituatie wordt gecontroleerd. In 
2018 wordt onderzocht of deze informatie kan worden gebruikt voor het beter inzichtelijk maken van het 
naleefgedrag.  
 
Constructieve veiligheid 
In 2016 zijn er twee projecten opgestart voor het waarborgen van de constructieve veiligheid. Deze projecten, 
constructieve veiligheid metselwerkgevels en constructieve veiligheid gevels, lopen door in 2018. Van deze 
projecten wordt verslag gedaan in hoofdstuk 6, projecten. Daarnaast is in 2017 een project gestart over de 
toepassing van breedplaatvloeren. Conform het verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is 
geïnventariseerd bij welke gebouwen een constructie met breedplaatvloeren is toegepast. Op basis hiervan is 
gebouweigenaren verzocht hun gebouw te laten controleren. Er wordt op toegezien dat eigenaren waar nodig 
maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.  

 

Brandveiligheid in de bouwfase 
Om de brandveiligheid in de bouwfase te waarborgen, heeft Brandweer Twente op verzoek van de gemeente 
deelgenomen aan controles in de bouwfase. De bevindingen bij een inspectie worden in een rapport 
brandveiligheidsinspectie aan ons voorgelegd.  
 
Brandveilig gebruik bouwwerken 
Om zorg te dragen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken heeft Brandweer Twente in 2016 een nieuw 
toezichtprofiel ontwikkeld. In 2017 heeft Brandweer Twente in een aantal gemeenten, waaronder Almelo, een 
pilot gedraaid met het nieuwe toezichtprofiel. Bij het vernieuwde toezichtprofiel wordt gekeken naar primaire 
en secundaire risico’s. het gebouw als zodanig en in samenhang met de omstandigheden van het verblijf 
bepalen de primaire risico’s. De risico’s vanuit gebruik, inventaris en statistische informatie over 
brandveiligheid bepalen het secundaire risico. Het toezicht wordt per object verder geoptimaliseerd op basis 
van de daadwerkelijke controleresultaten. Een nadere toelichting op dit toezichtprofiel is opgenomen in 
paragraaf 4.3. Tussentijds is het gebruik van dit profiel geëvalueerd. De bevindingen waren positief. Het profiel 
wordt op onderdelen doorontwikkeld.  In 2018 wordt deze wijze van toezicht houden uitgebreid naar acht 
gemeenten.  
 
Energiebesparende maatregelen 
Energiebesparing is een kernthema bij de uitvoering van VTH-taken. De afspraak uit het Energieakkoord om 
prioriteit te geven aan de energiebesparingsverplichting wordt onderschreven. Na het volgen van een 
opleidingstraject energiebesparing brengen vergunningverleners en toezichthouders deze kennis in de praktijk. 
Er wordt actief gecontroleerd op naleving van de Energy Efficiency Directive. Dit is de Europese richtlijn voor 
energieverbruik van bedrijven. Ook bij de beoordeling van vergunningaanvragen en meldingen wordt 
nadrukkelijk aandacht besteed aan het aspect energiebesparing. 
 
Risicothema’s 
Zoals blijkt uit de volgende hoofdstukken, is bij de beoordeling van aanvragen en meldingen en bij toezicht en 
handhaving gericht ingezet op de risicothema’s asbest, verontreinigde grond, brandveiligheid, opslag 
gevaarlijke stoffen en constructieve veiligheid. De gestelde beleidsdoelen zijn hierbij als uitgangspunt 
genomen.  
 
Herijking risicoanalyse milieu  
Het Besluit omgevingsrecht verplicht ons om handhavingsbeleid te formuleren dat is gebaseerd op een 
risicoanalyse. Een actuele risicoanalyse levert samen met het jaarverslag en de beleidsevaluatie de input voor 
het strategische beleidskader. Op basis van de risicoanalyse worden prioriteiten gesteld. Vervolgens worden in 
het beleid doelstellingen vastgelegd die de organisatie wil behalen ten aanzien van deze prioriteiten. De 
risicoanalyse wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar.  
 
De huidige risicoanalyse is niet meer actueel. In toenemende mate zijn er signalen van toezichthouders dat de 
frequentie van de geplande controles niet goed aansluit bij de ervaringen met het naleefgedrag. Door de 
directeur RUD is de opdracht gegeven om de risicoanalyse te wijzigen. Het doel was om het huidige statische 
risicomodel om te bouwen tot een meer dynamisch model waarbij met behulp van actuele informatie de inzet 
kan worden verbeterd.  Herijking van de risicoanalyse zou plaatsvinden op basis van door gemeenten 
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aangeleverde informatie. Gebleken is dat het naleefgedrag niet door alle gemeenten wordt bijgehouden 
waardoor de kwaliteit van informatie varieert. In 2016 is besloten de risicoanalyse vooralsnog niet aan te 
passen. Naar verwachting wordt  de risicoanalyse in 2018/2019 geactualiseerd in afstemming met de 
Omgevingsdienst Twente. De risicoanalyse voor bouwen en ruimtelijke ordening wordt in 2018 herzien.  
 
Vaststellen verordening kwaliteit VTH 
De wet VTH verplicht tot het vaststellen van een verordening VTH, die voor wat betreft het zogenaamde 
basistakenpakket gelijkluidend dient te zijn op het niveau van de regionale uitvoeringsdienst. De verordening is 
op 6 juni 2017 vastgesteld in de gemeenteraad.  
 
Actuele beleidskaders voor welstand en erfgoed  
In juli 2017 is de nieuwe welstandsnota vastgesteld. De welstandsnota bepaalt voor de welstandsplichtige 
gebieden wanneer een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Hiermee beschikt de gemeente 
over actueel beleid voor welstand. Daarnaast is er een nieuw, integraal beleidskader voorbereid dat betrekking 
heeft op monumenten, archeologie en cultuurlandschappen. Het erfgoedkader sluit aan op de 
erfgoedverordening en is begin 2018 ter besluitvorming aangeboden.  
 
Verbeteren kwaliteit  informatievoorziening VTH 
De uitvoering van overheidstaken verandert. Vanuit het perspectief van informatievoorziening schetst ons 
informatiebeleidsplan ‘Gemeente Almelo als IT-bedrijf’ verschillende sporen voor ontwikkeling. Het spoor ‘data 
gedreven organisatie’ benadrukt het belang van gegevensmanagement. De doelstelling is grip houden op de 
kwaliteit van gegevens en de koppeling met GEO-informatie door inzet van informatiesystemen.  
 
De kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op basis van de Wabo is de afgelopen 
jaren sterk ontwikkeld. De komst van de omgevingsvergunning, het organiseren van een procesgerichte 
werkwijze voor vergunningverlening en het organiseren van proceseigenaarschap voor vergunnen zijn 
onderdelen waarmee onze VTH-uitvoering is verbeterd. Vanwege landelijke regelgeving uit het Besluit 
omgevingsrecht staan we nu voor de opgave kwaliteitsdoelen voor VTH uit te werken, gericht risico’s in te 
schatten, prioriteiten hierop te baseren en de uitvoering hiervan te monitoren. Deze werkwijze stelt hoge eisen 
aan de kwaliteit van onze informatievoorziening, programmering, uitvoering en evaluatie.  
 
In mei 2016 is de integrale VTH-applicatie ‘Squit XO’ in gebruik genomen, gevolgd door de mobiele 
toezichtapplicatie ‘Squit 2Go’.  De inrichting, het gebruik en ook de ontsluiting van informatie van deze 
applicaties moet op onderdelen worden verbeterd om grip te kunnen houden op de kwaliteit van de gegevens. 
Eind 2017 zijn de taakvelden informatisering en VTH begonnen met het gericht verbeteren van datakwaliteit 
door het bouwen van een nieuw managementdashboard in Cognos. Bij vergunningverlening zijn 
organisatorische maatregelen getroffen voor het beheren en controleren van data in Squit XO. In 2018 worden 
stappen gezet om de kwaliteit van de informatievoorziening verder te verbeteren.  
 
 Prioritering bouwen en ruimtelijke ordening 
In de VTH-programma’s voor 2016 en 2017 zijn prioriteiten gesteld bij het uitvoeren van taken.  Vooral bij het 
toezicht op bouwen en RO is het aantal taken en de hieraan verbonden werkvoorraad groter dan de 
beschikbare capaciteit. In de programma’s is de personele capaciteit als uitgangspunt genomen. Vervolgens zijn 
aan de hand van een risicoanalyse prioriteiten gesteld en is capaciteit toebedeeld. De prioritering uit de VTH-
programma’s is uitgevoerd, met uitzondering van: 
- Project Gustos: in afwijking van het programma zijn in 2017 toch Gustos-controles uitgevoerd.  
- Toezicht in de categorie ‘overig in risicovolle omgeving’: Onder deze categorie vallen bouwwerken als 

bruggen en viaducten. Vanwege de risico’s van deze bouwwerken is toch toezicht gehouden op deze 
categorie. Ook zijn met de afdeling beheer afspraken gemaakt over het toezicht op de bouwtechnische 
kwaliteit van bestaande bouwwerken in deze categorie.  

 
Risicomanagement toezicht en handhaving  
In 2017 is aandacht besteed aan de omgang met risicomanagement in relatie tot de gemeentelijke taak op het 
gebied van bouw- en milieutoezicht. Het onderwerp is behandeld in de jaarlijkse IBT-bijeenkomst en intern 
besproken en geagendeerd binnen de gemeente. in 2018 wordt dit thema verder uitgewerkt. In paragraaf 4.2 
wordt hier dieper op ingegaan.  
 
Met bovenstaande activiteiten is gericht gewerkt aan het bereiken van de gestelde doelen. Het VTH-beleid 
wordt in 2018 geactualiseerd, waarbij ook de beleidsdoelen worden vernieuwd.  
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3. Evaluatie vergunningverlening  

 
Dit hoofdstuk beschrijft in de eerste paragraaf de verbeteringen in het proces vergunnen. In de volgende 
paragrafen wordt de programmering van de verschillende vergunningendisciplines geëvalueerd.  

 
3.1  Procesverbetering vergunningverlening  
In de periode van dit jaarverslag is het procesgericht werken verder uitgewerkt. Het verbeteren, vernieuwen en 
bijstellen van verschillende werkprocessen is een continu proces. Zo is er een aantal nieuwe processen 
geïntroduceerd om meer grip te krijgen op doorlooptijden en tegelijkertijd meer inzicht te krijgen in 
werkvoorraden. Medewerkers zijn meer gewend om vanuit hun rol te werken en vanuit het KCC wordt er 
strakker regie gevoerd op de verschillende processen en het contact met de klant.  
 
Locatiedossiers 
In 2017 is gestart met het aanmaken en vullen van locatiedossiers voor alle locaties waarvoor een aanvraag 
wordt ingediend. Via de applicatie Squit is ook de Makelaarssuite gekoppeld, waarmee NAW-gegevens1 
automatisch worden opgehaald. Door deze werkwijze kan per locatie een informatie geschiedenis worden 
opgebouwd. Dit is nuttig voor de toezichthouders die in een oogopslag kunnen ophalen welke ruimtelijk 
relevante zaken op een locatie hebben gespeeld. Daarnaast is het voor de intake en vergunningverlening een 
hulpmiddel om klanten goed te kunnen bedienen. 
 
Juridische kwaliteit 
Er is deels invulling gegeven aan het verhogen van de juridische kwaliteit binnen vergunningverlening. Er is een 
(parttime) juridisch medewerker vergunningen aangesteld, die onder andere als taak heeft het maken van een 
plan om de juridische uitvoeringskwaliteit te meten en te borgen.   
 
Grip op het proces 
In 2017 is gewerkt aan een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het procesgericht vergunnen. Er is 
een startdocument opgesteld waarin de rol van de proceseigenaar wordt verduidelijkt en waarop een groot 
aantal thema’s is genoemd die in 2018 worden uitgewerkt. Het gaat hierbij onder andere om het verbeteren 
van de datakwaliteit, het integreren van het proces bijzondere wetten en Wabo, integreren leges bijzondere 
wetten en de implementatie van de wet Bibob in de Wabo. Deze analyse en het programma hebben als doel 
meer grip te krijgen op het proces en de doorontwikkeling.    
 
 
3.2 Milieu    
Met de inwerkingtreding van de Wabo is het mogelijk gemaakt dat één omgevingsvergunning kan worden 
verleend voor een project dat bestaat uit verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten en gebruik). Voor 
het deelgebied milieu wordt in de omgevingsvergunning ingegaan op milieurelevante aspecten van de 
inrichting. Hierbij wordt aangesloten op de algemene regels, richtlijnen en verordeningen die van toepassing 
zijn, zoals het Activiteitenbesluit.  
 
De milieutaken behoren tot het zogenaamde ‘Basistakenpakket plus’ en worden uitgevoerd door de RUD 
Twente. Per 2019 gaat het takenpakket, inclusief medewerkers, over naar de Omgevingsdienst Twente. Tot die 
tijd worden werkzaamheden waar mogelijk uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Almelo.  
 
In de doorontwikkelde producten- en dienstencatalogus (PDC 5.0) zijn alle vergunningproducten opgenomen, 
met de daarvoor voorziene uren per product. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de planning. Ook 
vergemakkelijkt dit de uitwisseling tussen partners van de RUD. 
 
De geprogrammeerde en de gerealiseerde werkvoorraad is opgenomen in tabel 3.1.  
  
 
 

                                            
1 NAW = Naam, Adres, Woonplaats 
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Vergunningverlening milieu  - generieke werkzaamheden 

Klasse Categorie 
Aanvragen/ meldingen 

geprogrammerd 

Aanvragen/meldingen 
behandeld 

III Algemeen (IPPC/C) - - 

III Industrie (IPPC/C) 8 - 

III  Afval be-/verwerking (IPPC/C) 5 - 

III  Agrarisch (IPPC/C) 5 - 

II  Algemeen (C/B) 25 26 

II Industrie (C/B) 44 43 

II Afval be-/verwerking (C/B) 6 1 

II Agrarisch (C/B) 16 4 

I Algemeen (B/A) 11 1 

I Industrie (B/A) 8 - 

I Afval be-/verwerking (B/A) 1 - 

I Agrarisch (B/A) - - 

Totaal  129 75 

  Tabel 3.1 

 
De programmering van de eigen werkvoorraad bleek ruimer dan de realisatie. Ook bleef het uitvoeren van 
werkzaamheden voor overige RUD-partners achter bij de inzet die door de RUD was ingeschat. Ondanks 
langdurige uitval van twee medewerkers milieu zijn de werkzaamheden met de beschikbare personele 
capaciteit uitgevoerd. Directe invloed op de omvang van de werkvoorraad voor vergunnen is niet mogelijk. Er is 
sprake van vraaggerichte dienstverlening. In het VTH-programma 2018 is de omvang van de werkvoorraad naar 
beneden bijgesteld. 
 
Aanpassen VTH-applicatie 
Het VTH-programma 2017 is opgesteld op basis van de huidige PDC 5.0. De registratie van vergunningen en 
meldingen in de VTH-applicatie gaat echter nog uit van de PDC 4.0. Dit bemoeilijkt een correcte indeling van de 
behandelde werkvoorraad. In 2018 wordt dit gewijzigd. 
 
Maatwerkvoorschriften 
Het Activiteitenbesluit bevat algemene regels voor milieubelastende activiteiten. Deze algemene regels kunnen 
in specifieke gevallen onredelijk zijn. Daarom bevat het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om in dergelijke 
gevallen van de algemene regels af te wijken met maatwerkvoorschriften. Naast het behandelen van 
bovenstaande aanvragen en meldingen zijn er 4 procedures gevolgd voor het stellen van 
maatwerkvoorschriften.  
 

Energiebesparing 
Een belangrijke opgave voor vergunningverlening is het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. In 2017 
zijn in RUD-verband opleidingstrajecten en hands-on trainingen ontwikkeld voor vergunningverleners en 
toezichthouders. Deze kennis is in 2017 in de praktijk gebracht. Er zijn in 19 energie-audits beoordeeld op basis 
van de Energy Efficiency Directive (afgekort EED); een Europese richtlijn voor energieverbruik van bedrijven. In 
2016 is de Nederlandse overheid begonnen met het controleren van de naleving van de verplichtingen uit de 
EED. Een medewerker van Almelo neemt hiervoor sinds eind 2016 deel aan de intergemeentelijke werkgroep 
EED. Daarnaast zijn er 5 energie-efficentieplannen beoordeeld en zijn 10 plannen beoordeeld die betrekking 
hebben op de Meerjaren Afspraken Energie (MJA). Bij de beoordeling van vergunningaanvragen en meldingen 
wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het aspect energiebesparing.  
 
Actualisatie van vergunningen 
Door diverse oorzaken verliezen afgegeven vergunningen hun actualiteit. Voorbeelden zijn jurisprudentie en 
wijzigingen in wet- en regelgeving, wijzigingen in best beschikbare technieken die een bedrijf kan toepassen op 
basis van Europese regelgeving (BREF’s en BBT), wijzigingen in Nederlandse BBT-informatiedocumenten en het 
standaard voorschriftenpakket. Naast de behandeling van aanvragen is het periodiek actualiseren van de 
vergunningen en maatwerkvoorschriften voor de bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit een 
belangrijk aandachtspunt. Het VTH-programma 2017 ging uit van het actualiseren van 2 vergunningen. In deze 
periode zijn geen procedures gevolgd voor actualisatie van het milieudeel van de omgevingsvergunning. Uit 
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een toets van agrarische vergunningen in 2017 is gebleken dat het merendeel van deze bedrijven over een 
actuele vergunning beschikt. In 2018 wordt een toets uitgevoerd naar de actualisatie van industriele 
vergunningen. Dit is opgenomen in het VTH-programma 2018.  
 
 
3.3 Bouwen en ruimtelijke ordening 
De werkvoorraad binnen het domein bouwen en ruimtelijke ordening wordt lokaal behandeld. Voor de 
producten die zijn opgenomen in producten- en dienstencatalogus kan uitwisseling met partners in de regio 
plaatsvinden. Er is niet uitgevraagd bij andere partners. Wel zijn er producten geleverd aan partners. Het gaat 
daarbij om de producten ‘activiteit bouwen’ (aan de provincie Overijssel) en ‘melding slopen met asbest’ aan 
de gemeente Enschede.  
 
De werkvoorraad binnen het domein bouwen en ruimtelijke ordening heeft betrekking op het behandelen van 
vergunningaanvragen (tabel 3.2) en meldingen/ontheffingen (tabel 3.3) .  
 
 

Werkzaamheden behandelen vergunningaanvragen 

Producten Geplande werkvoorraad Gerealiseerde werkvoorraad 

Activiteit Bouwen 275 315 

Activiteit Afwijken bestemmingsplan 95 110 

Activiteit Wijzigen monument  9 6 

Activiteit Brandveilig gebruik 10 17 

Activiteit Uitvoeren van een werk 10 4 

Activiteit Kappen 35 25 

Totaal  434 477 

 Tabel 3.2   
Vergu 

Werkzaamheden behandelen meldingen / ontheffingen 

Producten Geplande werkvoorraad Gerealiseerde werkvoorraad 

Melding mobiel breken bouw- en sloopafval 2 2 

Melding brandveilig gebruiken 45 35 

Melding slopen zonder asbest 25 25 

Melding slopen met  asbest [behoort tot Basistakenpakket] 140 170 

Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen  2 2 

Totaal  214 234 

 Tabel 3.3 
 

De geprogrammeerde werkvoorraad in tabel 3.2 en 3.3  is een raming van het aantal aanvragen/meldingen dat 
wordt ingediend. De gerealiseerde werkvoorraad is gebaseerd op het aantal aanvragen/meldingen dat 
daadwerkelijk is ingediend. Uit tabel 3.2 en 3.3  blijkt dat het totaal aantal ingediende producten meer is dan 
de raming van het aantal producten. Belangrijkste reden hiervoor lijkt de aantrekkende economie die ook 2017 
heeft geleid tot met name meer aanvragen voor bouwactiviteiten.  
 
Naar aanleiding van de aangevraagde vergunningen zijn er meerdere besluiten genomen. Hierbij kan één 
vergunningaanvraag betrekking hebben op meerdere toestemmingen. In de praktijk wordt bijvoorbeeld de 
activiteit bouwen meestal tegelijk met de activiteit afwijken bestemmingsplan vergund.  Het eindresultaat van 
de behandeling van de vergunningaanvragen staat weergegeven in tabel 3.4 met het bijbehorende diagram.  

 

Tabel en figuur 3.4                                                                                                 
 

Werkzaamheden behandelen 
vergunningaanvragen  

Gerealiseerde 
besluiten 

 Beschikkingen  

Buiten behandeling gelaten 34 

Aangemerkt als vergunningsvrij  26 

Verleend van rechtswege  4 

Geweigerd 4 

Verleend 290 

Totaal 358 
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Opvallend is dat er 34 aanvragen buiten behandeling zijn gelaten.  Dit betekent dat ruim 9% van de aanvragen 
niet in behandeling kon worden genomen. Het niet in behandeling nemen van een aanvraag gebeurt 
uitsluitend nadat een aanvrager ruim de gelegenheid heeft gehad om zijn aanvraag alsnog aan te vullen maar 
hiervan geen of onvoldoende gebruik van maakt. Met name particuliere aanvragers proberen vaak in eerste 
instantie zelf een aanvraag voor te bereiden. Om een aanvraag te kunnen laten voldoen aan de landelijke 
geldende indieningsvereisten, is het echter voor de meeste particulieren bijna niet te doen om een goede en 
volledige aanvraag in te dienen. De meeste particulieren zijn dan alsnog aangewezen op een professionele 
partij die voor hen de aanvraag voorbereidt en indient. Een goede en duidelijke aanvraag is onder andere van 
belang voor een adequate beoordeling van bouwplannen en  omdat aan de omgeving moet kunnen worden 
uitgelegd wat de voorgenomen plannen zijn.    
 
Naast het in tabel 3.4 getoonde aantal besluiten is er bij 72 aanvragen besloten om de beslistermijn te 
verlengen. In de meeste gevallen wordt de beslistermijn verlengd om de aanvrager in de gelegenheid te stellen 
om de aanvraag zodanig aan te passen dat mee kan worden gewerkt aan vergunningverlening. De tijd die de 
aanvrager gegund wordt om de aanvraag aan te passen past dan veelal niet meer in de termijn waarbinnen 
wettelijk een besluit op de aanvraag moet worden genomen. De wetgever heeft hierin voorzien door het 
bevoegd gezag in die gevallen de mogelijkheid te bieden om de beslistermijn eenmalig te verlengen. 
 
 
3.4 APV en bijzondere wetten  
Het aantal aanvragen voor een ontheffing of vergunning in het kader van de APV of bijzondere wetten is ieder 
jaar redelijk gelijkblijvend. Deze situatie gold ook voor 2017. Het aantal nieuwe aanvragen voor 
horecagerelateerde vergunningen is beperkt gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Er zijn vooral 
aanvragen tot wijziging van de Drank- en Horecawetvergunning ingediend.  
 
Het in 2016 vastgestelde evenementenbeleid heeft ertoe geleid dat voor evenementenorganisaties nog  
duidelijker is wat er bij een aanvraag voor een vergunning verwacht wordt. Om de kwaliteit van de vergunning 
te kunnen waarborgen, is het tijdig indienen van de aanvraag erg belangrijk. Hiermee zijn we in staat om tijdig 
adviezen in te winnen en nog eerder een evenementenvergunning te kunnen verlenen. Enkele organisaties 
waren vanwege een te late indiening van de aanvraag genoodzaakt een nieuwe datum te zoeken voor hun 
evenement. 
 
 

Werkzaamheden behandelen vergunning- en ontheffingaanvragen 

Activiteit Geplande werkvoorraad Gerealiseerde werkvoorraad 

APV   

Artikel 2:6 (ontheffing flyeren) 11 3 

Artikel 2:9 (ontheffing straatartiest) 8 9 

Artikel 2:10 (ontheffing voorwerp openbare plaats) 33 39 

Artikel 2:25 (vergunning evenement) 75 75 

Artikel 2:28 (vergunning horeca-exploitatie) 38 11 

Artikel 3:4 (vergunning seksinrichting) 3 0 

Artikel 5:13 (inzameling geld of goed) 8 11 

Artikel 5:18 (vergunning standplaats) 30 25 

Drank- en Horecawet   

Artikel 3 (vergunning horeca- of slijtersbedrijf) 38 53 

Artikel 35 (ontheffing zwak-alcoholische drank) 27 27 

Wet op de Kansspelen   

Artikel 3 (vergunning kansspel) 3 0 

Artikel 30b (vergunning kansspelautomaten) 15 21 

Totaal 289 274 

 Tabel 3.5 
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4. Evaluatie toezicht en handhaving 

 
Het taakveld ‘toezicht en handhaving’ kent dezelfde domeinen als het taakveld ‘vergunningverlening’. De 
volgende paragraaf gaat in op het milieutoezicht, gevolgd door het toezicht op bouwen en ruimtelijke 
ordening. Het toezicht op brandveiligheid wordt uitgevoerd door Brandweer Twente en komt aan bod in 
paragraaf 4.3. De laatste paragraaf gaat in op het toezicht bij APV en bijzondere wetten.  
 
 
4.1 Milieutoezicht   
Het milieutoezicht en handhaving vindt plaats op basis van een divers pakket aan milieuregelgeving. Het 
betreft met name de Wabo en de Wet milieubeheer (met bijbehorende besluiten en ministeriele regelingen). 
 
Generiek milieutoezicht 
Het bedrijvenbestand waarop het generieke milieutoezicht van toepassing is, bevat ruim 2700 bedrijven. De 
bedrijven zijn ingedeeld in drie klassen, waarbij klasse III de zwaarste milieuklasse is en klasse I de lichtste 
milieuklasse. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in verschillende bedrijfssectoren (algemeen, industrie, 
afvalbe- en verwerking en agrarisch).   
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van het bedrijfsgerichte milieutoezicht. Dit toezicht 
bestaat uit gepland regulier toezicht en uitgevoerde hercontroles.  Bij de hercontroles wordt nagegaan of de 
eerder geconstateerde overtredingen zijn verholpen.  
 

 

Klasse Categorie 

Aantal  

reguliere controles 
gepland 

Aantal  

hercontroles 
gepland 

Aantal  

reguliere controles 
uitgevoerd 

Aantal 
hercontroles 
uitgevoerd 

III Algemeen (IPPC/C)  2 1 9 4 

III Industrie (IPPC/C) 15 7 16 13 

III Afval be-/verwerking (IPPC/C) 3 1 3 0 

III Agrarisch (IPPC/C) 4 2 4 2 

II Algemeen (C/B) 105 35 123 97 

 II Industrie (C/B) 83 28 90 

II Afval be-/verwerking (C/B) 6 2 - - 

II Agrarisch (C/B) 27 10 35 - 

I Algemeen (B) 169 50 169 - 

I Industrie (B) 16 5 113 

I Afval be-/verwerking (B) 4 1 - - 

I Agrarisch (B) 3 1 - - 

Totaal 437 143 562 116 

Tabel 4.1 

 
Uit tabel 4.1 blijkt dat het totaal aantal uitgevoerde controles (678) hoger is dan het aantal geprogrammeerde 
controles (580). Vooral binnen klasse I, type B is het aantal controles hoger. De oorzaak hiervan is de inhaalslag 
van het aantal controles in deze klasse in het laatste kwartaal van 2016. In het verkorte jaarverslag 2016 is 
aangegeven dat deze bedrijfscategorie het laatste kwartaal intensief gecontroleerd wordt. De achterstand in 
het uitvoeren van deze controles is eind 2016  en begin 2017 volledig ingelopen.  
 
Het aantal hercontroles in klasse III en klasse II is hoger dan geprogrammeerd.  Voor de lichtere klasse I is dit 
juist minder. Het aantal overtredingen bleek in de lichtere klasse beduidend minder dan in de zwaardere 
klassen. Samen met de toezichthouders milieu wordt voor het komende VTH-programma een nieuwe 
inschatting gemaakt van het aantal hercontroles.  
 
Onaangekondigd controleren 
In 2016/2017  is onaangekondigd gecontroleerd bij het uitvoeren van regulier milieutoezicht. Daarnaast is 
steekproefsgewijs gecontroleerd op gedragsvoorschriften ten aanzien van bodembescherming en opslag van 
gevaarlijke stoffen. Bij steekproefsgewijs toezicht wordt geen administratief toezicht uitgevoerd.  
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Met name in de klassen III en II werd het onaangekondigd toezicht doorgaans als positief ervaren. Het 
nalevingsbeeld bleek hier grotendeels overeen te komen met het aangekondigde toezicht. Het toezicht in de 
klassen II en I is onaangekondigd uitgevoerd. Uitzondering hierop vormen de agrarische bedrijven. Voor dit 
toezicht wordt altijd een afspraak gemaakt. In 2018 wordt het onaangekondigde toezicht voortgezet.  
 
Administratieve aanpassingen en verwerking controleresultaten 
Het VTH-programma 2017 is opgesteld op basis van de huidige PDC 5.0. De registratie van uitgevoerd 
milieutoezicht gaat echter nog uit van de PDC 4.0. Hierdoor is niet volledig duidelijk onder welke categorie-
indeling controles zijn uitgevoerd. Specifiek geldt dit voor de categorieën ‘algemeen’ en ‘industrie’. De 
registratiemogelijkheden worden in 2018 verbeterd. Ook moet een deel van de controles die in 2016/2017 zijn 
uitgevoerd door overige RUD-partners nog worden verwerkt in de VTH-applicatie.  
 
Inrichtingsgerelateerde milieuklachten  
In 2016/2017 zijn 23 inrichtingsgerelateerde milieuklachten behandeld. De klachten hadden veelal betrekking 
op geur- en stofoverlast (16) en geluidsoverlast (7).    
 
24 uurs bereikbaarheid  
Sinds begin 2016 is de gemeentelijke organisatie ook buiten de gebruikelijke kantooruren bereikbaar, 
beschikbaar en inzetbaar (24/7). Het is mogelijk om via de internetsite www.almelo.nl meldingen door te geven 
over de fysieke leefomgeving. Hiervoor is een formulier beschikbaar. Daarnaast kan buiten kantooruren 
overlast van een bedrijf telefonisch worden doorgegeven.  
 

24-uurs bereikbaarheid  

Meldingen via internetsite 

Geluidshinder  50 

Geurhinder 30 

Lichthinder 2 

Verkeershinder 11 

Afval  1 

Ratten 1 

Algemeen 2 

Anoniem  9 

Totaal 106 

Meldingen via milieutelefoon 

Stank  3 

Totaal 3 

Tabel 4.2 

 
De meldingen zijn vanuit het KCC voor behandeling doorgezonden aan de toezichthouders milieu. Anoniem 
ingediende meldingen zijn niet behandeld.  Het aantal meldingen via de milieutelefoon was zeer beperkt. Ook 
deze meldingen zijn voor behandeling doorgezonden aan de toezichthouders milieu.  
 
Buitengewone opsporingsambtenaar (BOA) 
Naast het milieutoezicht, beschikt onze gemeente over een buitengewone opsporingsambtenaar (BOA) milieu, 
domein II. De opsporingsambtenaar houdt toezicht in de openbare ruimte op het gebied van afval, 
overtredingen van de  APV en het behandelen van klachten.  
 
De BOA heeft in de periode van dit jaarverslag 6000 meldingen en constateringen openbare ruimte behandeld.  
Meldingen hebben vooral betrekking op het illegaal dumpen van afval en het verkeerd aanbieden van 
afvalstoffen, zoals het plaatsen van afval naast containers en het plaatsen van grofvuil bij containers.  In deze 
periode zijn er 216 processen verbaal opgemaakt. 
 
Naast de lokale toezichtstaken, kan de opsporingsambtenaar ook worden ingezet bij de RUD voor het 
uitoefenen van ketentoezicht. In 2017 is hier zeer beperkt gebruik van gemaakt.  
 

 

http://www.almelo.nl/
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4.2 Toezicht bouwen en ruimtelijke ordening  
Het toezicht op bouwen en ruimtelijke ordening heeft betrekking op een breed pakket aan taken, waaronder 
vergunningsgericht toezicht (inclusief meldingen), gebiedstoezicht, klachtafhandeling en controles vanwege 
handhavingsverzoeken. 
 

Vergunninggericht toezicht 

Categorie Geplande aantal te 
controleren 

vergunningen  

Aantal gecontroleerde 
vergunningen  

 
Aantal uitgevoerde controles 

Categorie 3 [Wonen, Bedrijven, Publiek] 

Bouwkosten > €1.000.000 
15 30 115 

Categorie 2 [Wonen, Bedrijven, Publiek] 

 Bouwkosten €100.000 t/m €1.000.000 
110 173 362 

Categorie 1 [Wonen, Bedrijven, Publiek] 

Bouwkosten <  €100.000 
105 99 120 

Categorie overig (in risicovolle omgeving) 27 - - 

Sloop met asbest [RUD-taak] 150 119 133 

Sloop zonder asbest  30 14 15 

Totaal 257 305 597 

Tabel 4.3 

 

In het jaarprogramma 2017 is de taakstelling opgenomen om 230 vergunningen te controleren in de 
bouwcategorieën 3, 2 en 1. Daarnaast is gepland om 27 controles uit te voeren in de categorie ‘overig’  en de 
categorie ‘overig in een risicovolle omgeving’. De bouwcategorieën ‘overig’ en ‘overig in een risicovolle 
omgeving’ kunnen met de VTH-applicatie niet afzonderlijk worden gefilterd uit de behandelde werkvoorraad. 
Deze vergunningen zijn opgenomen in de telling van de bouwcategorieën 3, 2 en 1. Anders dan in het VTH-
programma 2017 is aangegeven, zijn er wel toezichtcontroles uitgevoerd binnen de categorie ‘overig in een 
risicovolle omgeving’. Hieronder vallen onder meer bruggen en viaducten.  

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er 45 vergunningen meer zijn gecontroleerd dan geprogrammeerd. Daarbij 
wordt opgemerkt dat het aantal controles per bouwcategorie in de praktijk lager, maar soms ook hoger kan zijn 
dan is opgenomen in de PDC5.0.  Dit is afhankelijk van de categorie en functie van een bouwwerk en of een 
bouwwerk al dan niet gefaseerd wordt gerealiseerd.  
 
Het aantal behandelde sloopmeldingen (zowel met als zonder asbest) was enigszins lager dan geprogrammeerd 
(133 versus 180 meldingen). In het programma voor 2018 is het aantal te behandelen meldingen daarom naar 
beneden bijgesteld (naar 156 meldingen). Vanwege het verbod op asbesthoudende daken per 2024 wordt 
verwacht dat het aantal meldingen voor sloop met asbest in de verdere aanloop naar 2024 zal toenemen.  
 
Naast het toezicht op vergunningen en meldingen is een aantal overige taken uitgevoerd.  
 

Overige toezichtstaken bouwen en RO Aantal 

Optreden bij calamiteiten 10 

Behandelen klachten bouwen en RO 7 

Toezicht brandveiligheid 17 

Toezicht op constructies bij evenementen 3 

Handhaving  152 

Gustos  39 

Inzet bij projecten (breedplaatvloeren, galerijvloeren, metselwerkgevels, roestvaststaal in zwembaden.  n.v.t. 

Tabel 4.4 

 
Voor het bouwtoezicht is de afgelopen jaren sprake van een toename van het aantal taken, waardoor de  
uitvoering al langere tijd onder druk staat. Naast het reguliere toezicht op nieuwbouw en verbouw is er 10 keer 
opgetreden bij calamiteiten, veelal asbestbranden en constructieve beoordeling van panden. Vanwege 
prioriteitsstelling in het programma is beperkt invulling gegeven aan klachten (7). Samen met de brandweer is 
17 keer toezicht uitgeoefend ten aanzien van brandveiligheid. Dit gebeurt als uit de hercontrole blijkt dat 
overtredingen nog niet zijn verholpen en er een vooraankondiging van een last onder dwangsom wordt 
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verstuurd. De overige brandveiligheidscontroles zijn door de brandweer zelfstandig uitgevoerd (zie paragraaf 
4.3). Ook valt op dat in 2017 sterk is ingezet op handhaving. Er zijn 152 handhavingscontroles uitgevoerd. De 
aanleiding hiervoor was vooral het ongeoorloofd afwijken van het bestemmingsplan en ingediende verzoeken 
om handhaving.  
 
Het project Gustos leidde tot het uitvoeren van 39 controles. Gustos is een projectgroep met medewerkers van 
verschillende disciplines die door integrale controles het veilig gebruik van de panden wil waarborgen. Gustos 
bestaat uit medewerkers van de gemeente Almelo (Sociale Recherche Twente, sociale dienst, toezicht en 
handhaving), politie, vreemdelingenpolitie en brandweer Twente. Sociale Recherche Twente is projecttrekker. 
Door gerichte controles, waarbij wordt gecontroleerd op een groot aantal terreinen, worden overlast en 
misstanden tegengegaan en kan de overlast van panden tot een minimum beperkt worden. Dit verhoogt het 
veiligheidsgevoel en leefbaarheid in een buurt. Bij het uitvoeren van de Gustos-controles zijn diverse 
overtredingen geconstateerd, zoals het gebruik van het pand in afwijking met het bestemmingsplan (illegale 
kamerverhuur) en overtredingen ten aanzien van de brandveiligheid. Vanwege deze constateringen is in 
afwijking van het VTH-programma 2017 besloten de Gustos-controles toch uit te voeren.  
 
Voor de BAG zijn in 2016/2017 de gereedmeldingen van de bouw verwerkt. Daarnaast wordt vanuit de BAG-
beheerder periodiek een overzicht verstrekt van eventuele afwijkingen in de bouw, geconstateerd door onder 
meer het vergelijken van luchtfoto’s. Daarbij is het vaak onduidelijk of het vergunningsvrije of 
vergunningsplichtige bouwwerken betreft.  In 2017 zijn deze doormeldingen vanwege capaciteitsgebrek niet 
behandeld. In 2018 worden afspraken gemaakt over de omgang met deze doormeldingen.  
 
Conform het uitvoeringsprogramma 2017 is geen actieve invulling gegeven aan onder meer het 
gebiedstoezicht, het terrassenbeleid en het intrekken van vergunningen. Hierdoor zijn risico’s gelopen. Voor de 
onderbouwing van deze risico’s wordt verwezen naar dit uitvoeringsprogramma. Omdat er geen toezicht is 
uitgeoefend, is het lastig vast te stellen in hoeverre deze risico’s zich daadwerkelijk hebben gemanifesteerd.  
 
Bouwgerelateerde klachten  
In 2016/2017 is beperkt invulling gegeven aan klachtenbehandeling voor bouwen en RO. Hiervoor was een 
inzet van 100 uur beschikbaar.  De exacte gegevens over het aantal bouwgerelateerde klachten ontbreken. Er 
zijn 6 klachten geregistreerd met betrekking tot bouwen en ruimtelijke ordening. Veel klachten zijn echter 
geregistreerd als klantvraag, bijvoorbeeld of (de hoogte van) een bouwwerk is toegestaan. Ook is bij het 
indienen van een klacht waar mogelijk verteld dat deze niet actief worden behandeld, waarna vaak een 
verzoek om handhaving volgde. In deze periode zijn 36 verzoeken om handhaving ingediend.  
 
Risicomanagement toezicht en handhaving  
In 2017 is veel aandacht besteed aan de omgang met risicomanagement in relatie tot de gemeentelijke taak op 
het gebied van bouw- en milieutoezicht. De gemeente voert wettelijke taken uit op het gebied van toezicht 
bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. Toezichthouders zetten zich in voor een voldoende niveau van 
regelnaleving, risicobeheersing en kwaliteitsbewaking. Maar hoezeer dit toezicht ook gericht is op het 
minimaliseren van risico’s; er zullen steeds nieuwe problemen ontstaan en incidenten plaatsvinden. Het 
instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven en de brand in het Londense Grenfell-flat zijn 
voorbeelden uit 2017.  
 
De politiek gaat over de vraag hoeveel publieke middelen en welke regels we willen inzetten om deze risico’s te 
beheersen. Uit literatuur blijkt dat als het in een bepaald toezichtstaakveld langere tijd ‘rustig’ is en er zich 
geen belangrijke incidenten of problemen voordoen, de focus op lasten en kosten overheerst. Investeringen in 
toezicht krijgen minder prioriteit. Bij incidenten wordt nadien de ‘schuldvraag’ gesteld, vaak gevolgd door 
maatregelen om risico’s te verkleinen.  
 
De provincie Overijssel heeft in het kader van de jaarlijkse IBT-bijeenkomst in september 2017 het onderwerp 
risicomanagement bij de uitvoering van VTH-taken geagendeerd en toegelicht. Gemeenten zijn gevraagd 
risicomanagement toe te passen binnen hun organisatie als hier aanleiding voor is. Vanwege 
uitvoeringstekorten en de noodzaak tot het stellen van prioriteiten bij zowel het milieu- als bouwtoezicht is dit 
binnen onze gemeente het geval. Voor een goede risico-afweging is het belangrijk om met de juiste personen 
het gesprek aan te gaan. Vervolgens worden proces en organisatie ingericht. Het risicomanagement maakt zo 
nadrukkelijk onderdeel uit van het primaire proces. Ook als risico’s op onderdelen niet goed kunnen worden 
gekwantificeerd, is het van belang om het gesprek aan te gaan over de omgang met risico’s.  
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In oktober 2017 heeft er intern overleg plaatsgevonden met de adviseur kwaliteit en control. Geconstateerd is 
dat grote calamiteiten met slachtoffers vanwege incidenten binnen het VTH-taakveld zich in Nederland de 
afgelopen periode niet hebben voorgedaan. Ook blijkt het daadwerkelijk kwantificeren van risico’s (kansen én 
effecten) lastig; gedeeltelijk omdat zich geen calamiteiten hebben voorgedaan en andere voor de 
kwantificering benodigde gegevens ontbreken. De adviseur kwaliteit en control heeft suggesties gedaan voor 
het verbeteren van de informatie over risico’s in het VTH-programma en –jaarverslag. 
 
In december 2017 is in een bestuurlijk overleg gesproken over knelpunten in de VTH-uitvoering. Mede op basis 
hiervan is besloten het gehele VTH-proces te optimaliseren. In 2018 wordt een start gemaakt met het in beeld 
brengen van de integrale VTH-opgave. De domeinen Wabo en APV/Bijzondere wetten maken gezamenlijk een 
optimaal VTH-proces. Vanwege meerjarige tekorten in de taakuitvoering en de toenemende aandacht voor 
toezicht en handhaving binnen de gemeentelijke organisatie, maakt het VTH-taakveld nadrukkelijk onderdeel 
uit van de doorontwikkeling van de organisatie.  
 
Verbeteren datakwaliteit taakveld toezicht en handhaving  
Uit de resulaten over 2017 blijkt dat met name voor toezicht en handhaving de registatie van informatie in de 
VTH-applicatie en ontsluiting van informatie uit de VTH-applicatie in 2018 moet worden verbeterd. Bij de 
voorbereiding van dit verslag is gebleken dat dataverzameling op enkele onderdelen relatief veel tijd kost, 
waarbij ook de betrouwbaarheid op onderdelen  kan worden vebeterd. In 2017 zijn hiervoor de eerste stappen 
gezet. In 2018 wordt gericht ingezet op het vebeteren van de datakwaliteit voor het gehele taakveld. De milieu-
informatie vormt een essentieel onderdeel vanwege de overgang van taken naar de Omgevingsdienst Twente 
per 2019.  
 
 
4.3 Toezicht brandveiligheid 
Bij de vorming van de Veiligheidsregio Twente is besloten dat Brandweer Twente de taakuitvoering op het 
gebied van advisering en toezicht brandveiligheid uitvoert. Onze gemeente is als bevoegd gezag 
(eind)verantwoordelijk voor deze tak en de daaruit voortvloeiende bestuursrechtelijke handhaving.  
 
Resultaten controles 2017 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal geplande en uitgevoerde controles.  
 

Controles brandveilig gebruik  

Thema  Planning Gerealiseerd Naleefgedrag 

Logies 15 14 50% 

Onderwijs en KDV 4 3 100% 

Kamerverhuur 1 0 - 

Zorg  85 25 32% 

Publiekstoegankelijk 132 94 86% 

Totaal  237 136 - 

Tabel 4.5 

 
Controles overig 

Thema  Gerealiseerd 

Realisatie 35 

Evenementen 11 

Adhoc 8 

Controles uit 2016  15 

Totaal  69 

Tabel 4.6 

 
De planning voor 2017 bestond uit 236 te controleren objecten. In totaal zijn er in de periode tot 1 november 
2017, 136 objecten gecontroleerd op basis van het Risico Afwegingsmodel Toezicht. Dat betekent dat er op dit 
moment sprake is van een achterstand. Hiervoor is er een aantal verklaringen. Enerzijds is er een wat 
vertekend beeld omdat het overgrote deel van de voor 2017 geplande objecten binnen de thema’s ‘zorg’ en 
‘publiekstoegankelijke gebouwen’ vallen. Deze thema’s worden uitgevoerd in de periode half september tot en 
met december en zijn derhalve nog niet allemaal uitgevoerd. Anderzijds waren er diverse ontwikkelingen die 
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van invloed waren op de capaciteit van de brandweer, zowel intern als extern. Zoals (langdurige) uitval en 
ziekte van  medewerkers met name in de eerste maanden van 2017, in combinatie met de algemeen 
toegenomen vraag van gemeenten als het gaat om ad-hoc controles, evenementencontroles en langdurige 
trajecten. Om die reden is ook vanaf de zomerperiode 2017 extra ingehuurd. Hoewel voor de periode tot 1 
november de planning is achtergebleven, is de verwachting dat dit in de resterende maanden van 2017 wordt 
ingelopen. Het is lastig concreet te zeggen welke risico’s er zijn gelopen vanwege niet uitgevoerde controles. 
Immers, die objecten zijn nog niet bezocht. Gelet op de resultaten van wel uitgevoerde controles binnen onze 
gemeente zijn er geen directe aanwijzingen dat dit tot een onacceptabel hoog risico leidt. De frequentie 
waarmee de meeste objecten wordt bezocht komt door het niet realiseren van de planning hierdoor lager te 
liggen (lees: de datum controle schuift enigszins door), maar de objecten worden nog wel bezocht.  
 
Resultaat pilot vernieuwing toezichtprotocol  
In 2017 is in Almelo een pilot gedraaid met het doel om de (rest)risico’s beter inzichtelijk te maken. Een 
vernieuwd model waarbij het naleefgedrag (LHS, onderdeel van de wet VTH) van gebruikers en de eigenaren 
van de panden centraal staat. Daarnaast is er in 2017 naar de verruiming van de toezichtmethodiek gekeken. 
Het inzetten van stimulerende participerende maatregelen zal naast de sanctionerende maatregelen verder 
domein winnen. Ook stond het gedachtegoed van de Omgevingswet centraal waarbij de beweging van 
regelgerichte benadering naar risicogerichte benadering gebaseerd op informatiesturing (business intelligence) 
nader tot stand is gekomen.  

Figuur 4.7 

 
Invloed naleefgedrag 
In onze gemeente is er een lichte stijging van het naleefgedrag. Hierdoor is er een verschuiving in de 
risicoklassen zichtbaar. Bij een goede naleving is een verlaging van de risicoklasse mogelijk en bij slechte 
naleving een verhoging. Hierdoor zullen er in 2018 (iets) minder objecten in de hogere klassen vallen dan dat 
was in 2017 en zal hierdoor, ondanks een toename van het totaal aantal objecten, een verlaging zijn van de 
werkvoorraad ten opzichte van 2017.  
 
Ontwikkelingen 2018 
Gebaseerd op de landelijke ontwikkelingen, de werkervaring van de brandweer en bovengenoemde 
evaluatiepunten, heeft de Brandweer Twente diverse verbeteringen/aanpassingen gedaan op het huidige 
beleidsdocument ‘toezicht op brandveiligheid’. Het doel is om dit document onderdeel uit te laten maken van 
het regionale VTH-beleid. Elke gemeente kan dit document in het huidige VTH-beleid implementeren.  
 
De huidige pilot wordt in 2018 verder uitgebreid. De verwachting is dat volledige regionale implementatie voor 
14 gemeenten in 2019 zal plaatsvinden.  
 
Resultaten projecten 
 
- De Twentse Zorgcentra 
In 2016 hebben De Twentse Zorgcentra (DTZC) in samenspraak met Brandweer Twente een 
brandveiligheidsvisie ontwikkeld. Dit omdat de brandveiligheidsvoorzieningen op veel plekken te wensen 
overliet. Deze visie is na intensief beraad met de cliëntenraad in juni 2017 definitief vastgesteld. Reden dat de 
besluitvorming langer heeft geduurd dan verwacht is dat e cliëntenraad een nog hoger ambitieniveau voor 
ogen had dan de bestuurders. Dit ambitieniveau ligt ook vele malen hoger dan is vereist vanuit het Bouwbesluit 

Tops 2017: 
- In lijn met de landelijke ontwikkelingen (Omgevingswet-proef); 
- Anticipeert en onderscheidt dankzij een dynamisch model; 
- Informatie beter inzichtelijk op een specifiek objectniveau; 
- Bevordert een regionaal beleidskader voor 14 gemeenten;  
- Mogelijkheid om (rest)risico’s binnen Twente op een gefundeerde manier inzichtelijk te maken en te sturen op 

naleefgedrag.  
 
Tips voor 2018: 
- Vaststellen implementatiedatum voor regionaal beleidsplan; 
- Bepaling van ‘naleefgedrag component’ eenduidiger maken; 
- Verduidelijken van de reikwijdte en toepasbaarheid van dit beleidsplan; 
- De informatie/data (BI-lijn) per gemeente nog beter inzichtelijk maken; 
- Bevorderen implementatie van het gedachtegoed van stimulerend/risicogericht toezicht.  
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2012. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden voert Brandweer Twente geen reguliere controles uit 
omdat de staat van de bouwwerken bekend is en er zicht is op (aanzienlijke) verbetering. Wel ondersteunt 
Brandweer Twente DTZC tijdens de uitvoering en voert tussentijdse inspecties uit om te verifiëren dat het 
gewenste ambitieniveau overeenkomt met het feitelijke uitvoeringsniveau. Naar verwachting is de totale 
uitvoering (Twentebreed) in het eerste kwartaal van 2018 gereed.  
 
- Geen Nood Bij Brand 
In 2016 met uitloop naar 2017 is Geen Nood Bij Brand (GNBB) geïmplementeerd. De methode GNBB heeft als 
doelstelling de (brand)veiligheid en voorbereiding op rampen en crises in (zorg)instellingen te verbeteren en 
deze voorbereiding/preventie tot een continu proces te maken. Daarnaast helpt het de medewerkers bewuster 
te worden op het gebied van brandveiligheid. Als voorwaarde voor GNBB geldt dat de instelling de basis op 
orde moet hebben, ofwel moet voldoen aan de minimale wettelijke brandveiligheidseisen, alvorens een GNBB 
traject kan worden gestart. GNBB kan daarmee zorgen voor een extraatje bovenop het minimale waarbij de 
BIO-maatregelen (Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen) beter op elkaar 
worden afgestemd. In Almelo heeft de penitentiaire inrichting de Karelskamp de gehele methode doorlopen en 
is intensief samengewerkt. Zo zijn er veiligheidsexpedities gedaan door gevangenispersoneel, zijn er 
bewustwordingsenquêtes uitgevoerd en is gezamenlijk geoefend met de uitrukploeg uit Almelo.  
 
- Gemeentelijke panden  
Het project ‘gemeentelijke panden’ loopt al vanaf 2005. Het betreft een samenwerkingsverband tussen 
Brandweer Twente (voorheen Brandweer Almelo) en ons team Vastgoed & Exploitatie. Het doel was om alle 
gemeentelijke gebouwen diepgaand te inspecteren op brandveiligheid en daar waar nodig aan te pakken. Start 
van de uitvoering van herstelwerkzaamheden was in 2008. Het betrof circa 140 panden. Het aantal was niet 
vast. Er waren regelmatig wijzigingen in verband met aan- en verkoop. Panden zijn in 7 fases vanuit risico 
(aantal personen) verdeeld. In 2017 is Hof 88 in het geheel opnieuw opgepakt en stond de uitvoering van de 
parkeergarages centraal. De laatste stap zal zijn om de panden waarvan de eigendomsrechten niet geheel 
duidelijk zijn in kaart te brengen en een vervolgtraject af te spreken met gebruikers/eigenaren. Naar 
verwachting wordt het project in de eerste helft van 2018 afgerond.  
 
Conclusie resultaten  
Het naleefgedrag is bij het thema zorg laag. Veelal constateert de brandweer grote gebreken aan 
brandscheidingen en onvoldoende beheer en onderhoud aan brandveiligheidsinstallaties. Dit komt overeen 
met het landelijke beeld. De brandweer verwacht dat dit te maken heeft met de transitie die de zorg heeft 
meegemaakt van verzorgingstehuizen naar individueel wonen. De BHV en ‘handjes aan het bed’ zijn 
verdwenen maar de gebouwen zijn niet aangepast aan dit gewijzigd gebruik. Tevens hebben zorginstellingen 
veel moeten bezuinigen. Momenteel ziet de brandweer dat dit inzicht ook bij de zorginstellingen is gekomen en 
wordt de brandveiligheid grootschalig opgepakt. Dit zijn echter kostbare en langdurige trajecten. Brandweer 
Twente adviseert gemeenten en instellingen bij het maken van keuzes en bij het uitvoeringstraject.  
 
 
4.4 Toezicht APV en bijzondere wetten                                                            
In 2017 hebben de BOA’s van Stadstoezicht zich verder verbreed over de verschillende taakvelden. Het draagt 
bij aan de professionalisering en het allround maken van de gemeentelijke BOA’s/ toezichthouders. Met name 
het toezicht en handhaving bij horecabedrijven vergt een integrale blik. Tijdens een controle worden bij 
voorkeur zoveel mogelijk aandachtsgebieden gelijktijdig meegenomen. De bevoegdheden van de BOA’s zijn 
hiervoor toereikend. Zo is in 2017 ook nadrukkelijk aandacht gevestigd op het illegaal gokken binnen 
horecabedrijven. Ook zijn de BOA’s ingezet voor het cameratoezicht in het uitgaansgebied van Almelo. Ieder 
weekend assisteren zij de politie bij de opsporing van diverse vormen van overlast en problemen op het gebied 
van de openbare orde en veiligheid. Zij hebben ook periodieke controles gehouden op het Amaliaplein ter 
voorkoming van fietsoverlast gedurende de stapavonden. Waar nodig zijn fietsen verwijderd, onder andere ter 
voorkoming van het blokkeren van hulpverleningsroutes. Daarnaast zijn de BOA’s steeds meer betrokken bij 
diverse relevante overlegvormen, zoals het evenementenoverleg. Hiermee wordt gewaarborgd dat 
vergunningvoorschriften, maar ook beleidsuitgangspunten in de praktijk uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. 
Voor nieuw beleid moet hier nadrukkelijker rekening mee gehouden worden, want het kan een piekbelasting 
op de (reserve) handhavingscapaciteit voorkomen. 
 
Ook in 2017 is de meeste toezichts- en handhavingscapaciteit besteed aan parkeer- en verkeersgerelateerde 
problematiek. Het gaat daarbij vooral om controles op (betaald) parkeren, de blauwe zone, fietsparkeren en 
parkeerproblematiek in de woonwijken. Hoewel meer dan de helft van beschikbare handhavingscapaciteit 
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hieraan wordt besteed, is de totale beschikbare capaciteit in de afgelopen jaren afgenomen. Voor sommige 
hotspots is het verzoek om handhaving groter dan de beschikbare capaciteit. Dit betekende voor 2017 dat er 
nóg scherper geprioriteerd moest worden. 
 
Binnen de overige capaciteit is ook aandacht besteed aan horecacontroles, waaronder de horeca-
exploitatievergunningen, Wet- op de Kansspelen en de Drank- en Horecawet. Ook zijn de grotere evenementen 
bezocht voor controle op naleving van de evenementenvergunning. De BOA’s werken hierbij nauw samen met 
andere partners en alle vormen van overlast, waaronder geluidsoverlast, zijn hierbij meegenomen.  
Daarnaast is gecontroleerd op objecten in de openbare ruimte, het hondenbeleid, jeugdgroepen, dak- en 
thuislozen, controles tijdens de markt en taken op het gebied van gevonden en verloren voorwerpen. 
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5. Evaluatie specialismen 

 
Naast de generieke werkzaamheden op het gebied van VTH zijn er juridische en specialistische werkzaamheden 
met een accent op milieu en op bouwen en ruimtelijke ordening. De programmering van deze werkzaamheden 
wordt toegelicht in dit hoofdstuk. 
 
 
5.1 Juridische werkzaamheden 
Bij juridische werkzaamheden wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzaamheden die behoren tot het 
Basistakenpakket plus en in RUD-verband worden uitgevoerd (zie tabel 5.1) en werkzaamheden die betrekking 
hebben op bouwen en ruimtelijke ordening alsmede APV en bijzondere wetten (zie tabel 5.2). Deze 
‘thuistaken’ worden lokaal uitgevoerd.  
 

Bezwaar en beroep  –  milieu   

Categorie  Gerealiseerd  

(aantal afgeronde procedures) 

Vergunningverlening  0 

Toezicht en handhaving 2 

Totaal 2 

  Tabel 5.1 

Bezwaar en beroep   –  bouwen en ruimtelijke ordening; APV en bijzondere wetten  

Categorie  Gerealiseerd 

(aantal afgeronde procedures) 

Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening 17 

Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening 10 

APV en bijzondere wetten 3 

Totaal 30 

  Tabel 5.2 

 Bezwaar- en beroepsprocedures 
Het merendeel van de beslissingen op bezwaar is ongegrond verklaard. In 3 gevallen is er afgeweken van het 
advies van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften. Al deze beslissingen op bezwaar zijn 
aangevochten bij de Rechtbank en ongegrond verklaard. In 1 zaak bij de Raad van State is er een 
tussenuitspraak geweest waarin de gemeente de mogelijkheid heeft gekregen om een gebrek te herstellen. Na 
herstel van het gebrek is het hoger beroep ongegrond verklaard.  
 
Het totale aantal bezwaar- en beroepschriften is ongeveer gelijk gebleven aan het totale aantal uit het vorige 
jaarverslag (geextrapoleerd naar een tijdsperiode van 1 jaar). Opgemerkt wordt dat in dit jaarverslag ervoor is 
gekozen om te rapporteren over afgeronde procedures, in plaats van ingediende procedures. De cijfers zijn dus 
niet goed met elkaar te vergelijken. Bij eerstvolgende jaarverslag kan er een adequate vergelijking  worden 
gemaakt.  
 
 Verzoeken om handhaving  
Het aantal verzoeken om handhaving is in 2016/2017 ten opzichte van 2016 wederom gestegen. Tot en met 
september 2017 zijn er in totaal 36 verzoeken om handhaving ingediend.  Het grootste gedeelte hiervan was 
bouwgerelateerd. De stijging in het aantal verzoeken om handhaving is te verklaren, omdat niet alle 
bouwgerelateerde klachten worden opgepakt. Hierdoor wordt er vaker een formeel verzoek om handhaving 
gedaan. Indieners geven aan dat dit nog de enige manier is waarop ze zich gehoord voelen. Met het VTH-
programma 2018 is beperkte capaciteit beschikking gesteld voor het behandelen van bouwklachten.  Ook is 
besloten om het VTH-taakveld nadrukkelijk onderdeel uit te laten maken van de doorontwikkeling van de 
gemeentelijke organisatie. Dit vanwege de meerjarige tekorten in de taakuitvoering en de toenemende 
aandacht voor toezicht en handhaving. Begin 2018 wordt er een start gemaakt met het in beeld brengen van 
de integrale opgave van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De domeinen Wabo en APV/bijzondere 
wetten maken gezamenlijk een optimaal VTH-proces. Belangrijke aandachtspunten zijn flexibiliteit in de 
taakuitvoering en een optimale aansluiting bij het wijkgerichte werken. Hierme wordt voldaan aan een 
veranderende vraag vanuit de samenleving en een toekomstbestendige uitvoering van VTH-taken.  
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Bij de ingediende handhavingsverzoeken was er in 5 gevallen geen sprake van een overtreding. In 12 gevallen is 
een handhavingswaarschuwing verzonden, 7 verzoeken zijn buiten behandeling gesteld, 5 verzoeken zijn 
ingetrokken en in 3 gevallen is er gelijk een vooraankondiging verzonden. Voor 1 verzoek was de gemeente niet 
het bevoegde gezag en is het verzoek doorgestuurd. Voor 2 verzoeken is het onderzoek nog niet afgerond ten 
tijde van het schrijven van dit verslag. Uit deze cijfers kan worden geconcludeerd dat er maar in een klein 
gedeelte van de handhavingsverzoeken sprake is van spoedeisende situaties (3 vooraankondigingen). Het 
overgrote deel betreft overtredingen die afgedaan kunnen worden met een waarschuwing in eerste instantie. 
Opvallend is wel het grote aantal verzoeken dat buiten behandeling moet worden gesteld. De 
informatievoorziening met betrekking tot handhavingsverzoeken is voor 2018 opgenomen als verbeterpunt.  
 
 Bestuursrechtelijke maatregelen 
In periode 2016/2017 er is 1 last onder bestuursdwang opgelegd naar aanleiding van een controle door een 
toezichthouder. De bestuursdwangbeschikking is opgelegd vanwege het opruimen van asbest na een brand.  
Ook zijn er in deze periode 13 vooraankondigingen voor brandveilig gebruik verstuurd. In deze gevallen is na 
een eerste controle en een hercontrole van de Brandweer Twente de overtreding niet (volledig) ongedaan 
gemaakt. 
 
 Intrekken vergunningen voor de activiteit bouwen  
In 2016/2017 is geen uitvoering gegeven aan de bevoegdheid om niet-gebruikte vergunningen voor het 
bouwen in te trekken. In deze periode bleek hiervoor onvoldoende personele capaciteit beschikbaar. 
 
 Personele capaciteit 
Uit het jaarverslag over 2016 blijkt dat het moeilijk was om vaste invulling te krijgen voor een aantal vacatures. 
In juni 2017 zijn twee lang openstaande vacatures definitief ingevuld. Hierdoor is de formatie beter op peil 
gekomen. Een groot aantal bestuurlijke opdrachten heeft er in 2017 toe geleid dat het noodzakelijk was om 
extra capaciteit in te huren. 
 
Voor wat betreft het onderdeel milieuhandhaving was er in 2016/2017 sprake van ondercapaciteit. Er is 
vacatureruimte, maar het is erg moeilijk gebleken deze vacature ruimte kwalitatief goed in te vullen. De 
werkzaamheden voor milieuhandhaving zijn uitgevoerd door een medewerker die ook handhaving op het 
gebied van bouwen en RO uitvoert. Bij milieuvergunningverlening is er door langdurige afwezigheid van een 
medewerker weinig tot geen ondersteuning geweest bij dit onderdeel. Vergunningverleners en 
toezichthouders hebben zaken veelal zelfstandig afgehandeld. Vanuit juridische kwaliteitszorg zijn hier risico’s 
gelopen. Eind 2017 was de juridische capaciteit bij milieuvergunningverlening weer op peil.  
 
 
5.2 Specialistische werkzaamheden accent milieu 
In het taakveld VTH worden specialistische adviestaken uitgevoerd. Het team Advies & Ontwerp voert het 
merendeel van deze taken uit. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de adviestaken.  
 

Specialistische werkzaamheden  –  accent milieu   

Categorie  Werkvoorraad 
gepland 

(uren) 

Werkvorraad 
gerealiseerd (uren) 

Advies (externe) veiligheid   512 312 

Advies bodem en bouwstoffen, water 1390 1240 

Advies geluid 850 613 

Advies luchtkwaliteit (lucht en geur) 220 110 

Advies afvalwater (indirecte lozingen) 85 114 

Advies groen en ecologie 466 305 

Advies milieuzonering 730 850 

Advies afval  102 73 

Totaal 4355 3617 

  Tabel 5.3 

De gerealiseerde werkvoorraad over 2017 is lager dan de geprogrammeerde werkvoorraad. In 2016 was juist 
sprake van een hogere realisatie dan planning. De werkvoorraad blijkt sterk afhankelijk van binnenkomende 
adviesverzoeken. Op basis van de realisatie over 2017 is in de programmering voor 2018 uitgegaan van 
werkvoorraad van 2657 uur.  
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De inzet op advisering bodem, bouwstoffen en water vormt het grootste onderdeel van specialistische milieu-
advisering en is daarom toegelicht in navolgend overzicht. De inzet heeft betrekking op de kalenderjaren 2016 
en 2017.  
 

Overzicht werkzaamheden bodem, bouwstoffen, water   

Categorie beoordeelde bodemonderzoeken c.a.  Werkvoorraad 
gerealiseerd 2016 

(producten) 

Werkvorraad 
gerealiseerd 2017 

(producten) 

Verkennend onderzoek   41 53 

Nader onderzoek  9 18 

Saneringsplan  1 0 

Asbest onderzoek 4 7 

Nulsitutatie onderzoek  4 7 

Eindsituatie onderzoek  1 7 

BUS-melding  7 4 

Evaluatie  9 7 

Monitoring  15 15 

Totaal 91 118 

Tabel 5.4 
 
Naast de inzet voor gemeente Almelo zijn medewerkers uit het team Advies en Ontwerp ingezet bij andere 
RUD-partners.  Ook is naast het de advies op de primaire VTH-taken door dit team gewerkt aan verschillende 
specifieke projecten, waaronder: 
 

Specialistische werkzaamheden team Advies en Ontwerp 

Asbest  Opstellen en uitvoeren asbestdakenplan. Doel: Versnelling verwijdering asbestdaken. 

Bodem   Gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen. Mogelijkheid tot afkoop.  

 Afwerken stortplaats Bleskolk met nieuwe afdeklaag om aan de de milieu-eisen te voldoen. 

 Opstellen nieuwe Twentse bodemkwaliteitskaart  

Duurzaamheid  Advies over energie-aspecten bij uitvoering van VTH-taken.  

Geluid Uitvoeren geluidsaneringsproject Nachtegaalstraat.  

Milieu en RO   Voorbereiden zonnepanelenpark Aadijk.  

 Milieu-effectrapportage Noordflank. 

 Plan van aanpak Aalderinkshoek. Groot onderhoud en gereed maken voor de komende 40 jaar.  

 Programma Nieuwstraatkwartier  

Omgevingsdienst Voorbereiding overgang van een aantal adviestaken naar Omgevingsdienst Twente  

Tabel 5.5 
 
 Bodemtoezicht 
Bij de omgang met verontreinigde grond moet voldaan worden aan de Wet bodembescherming. Deze wet is 
erop gericht om bestaande verontreinigingen waar nodig te saneren en verdere (verspreiding van) de 
verontreiniging te voorkomen. Het toezicht bij bodem draait hoofdzakelijk om toezicht op bodemsaneringen, 
zodat zowel saneringen als nazorg (monitoring) worden uitgevoerd. Daarnaast wordt toezicht gehouden op 
uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit. Dit besluit regelt hoe bouwstoffen mogen worden toegepast en hoe 
moet worden omgegaan met grond en baggerspecie. Het toezicht is hierbij gericht om het illegaal toepassen 
van (verontreinigde) grond tegen te gaan. 
 
Deze taken vallen onder basistakenpakket+ en worden uitgevoerd door de RUD. Op dit moment lopen er nog 3 
saneringen, worden er nog 2 saneringen opgestart in 2018. Daarnaast moeten er in 2018 nog 3 
evaluatieverslagen en 5 monitoringsverslagen worden beoordeeld.  Het aantal producten is daarmee in lijn met 
het aantal producten in 2016/2017 en de programmering. 
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Toezicht bodem  

Producten Aantal 

Lopende en uitgevoerde saneringen 13 

Uitgevoerde controles bij lopende en uitgevoerde saneringen 21 

Beoordeling evaluatieverslagen afgeronde saneringen 13 

Beoordeling monitoringsverslagen uitgevoerde saneringen 16 

Beoordeling meldingen Besluit bodemkwaliteit 47 

Sanerings- en onderzoekbevelen 0 

Lopende handhavingszaken 1 

Tabel 5.6 
 
In 2016/2017 is er veel tijd besteed aan de ontwikkeling van het XL-businesspark. Deze ontwikkeling leidt tot 
veel grondtransport en toepassingen voor bodemsanering. Tevens zijn er diverse saneringen uitgevoerd bij 
gesloopte boerderijen, met name asbest en stortgaten. Voor 2018 wordt nog een aantal kleine saneringen 
verwacht en veel grondtransport voor de verdere ontwikkeling van het park.   
 
 Project illegale grondtoepassingen en -depots 
In RUD-verband is er een project illegale grondtoepassingen en –depots uitgevoerd. De Almelose 
toezichthouder bodem heeft tijdens dit project in Twenterand toezicht gehouden. Het regionale project heeft 
verschillende illegale grondtoepassingen aan het licht gebracht, evenals illegale gronddepots, echter niet in de 
gemeente Almelo.  
 
 Ketentoezicht 
Behoudens het project illegale grondtoepassingen en –depot zijn er in 2016/2017 geen concrete 
ketentoezichtprojecten geprogrammeerd. Met de RUD was afgesproken projectuitvoering mogelijk is en dat 
kosten voor uitvoering vereffend zullen worden. In 202016/2017 is er vanuit de RUD geen verzoek gekomen 
voor het uitvoeren van andere ketentoezicht-projecten.  
 
De toezichthouder bodem is naast de werkzaamheden voor de gemeente Almelo ook ingezet bij de provincie 
Overijssel voor circa 300 uur.  
 
 
5.3 Specialistische werkzaamheden accent bouwen en ruimtelijke ordening  
Deze werkzaamheden hebben betrekking op de deskundigheidsgebieden bouwfysica, bouwakoestiek, 
brandveiligheid en constructieve veiligheid.  
 

Specialistische werkzaamheden  –  accent bouwen en ruimtelijke ordening  

Categorie  Geraamd  

(uren) 

Gerealiseerd 

(uren) 

Bouwfysica / bouwakoestiek / brandveiligheid (intern)   315 315 

Brandveiligheid (Brandweer Twente) 590 590 

Constructieve veiligheid  2326 1700 

Totaal 3231 2605 

  Tabel 5.7 

Er zijn geen kengetallen in de PDC opgenomen voor de werkzaamheden bouwfysica, bouwakoestiek en 
brandveiligheid. Deze werkzaamheden worden binnen de gemeente uitgevoerd op basis van de beschikbare 
formatie. 
 
De inhoudelijke beoordeling van vergunningaanvragen wordt bij complexe bouwwerken en in geval van de 
activiteit ‘brandveilig gebruiken’ uitgevoerd door de Brandweer Twente. Er  zijn afgespraken gemaakt over de 
te besteden uren en het in rekening  brengen van kosten.   
 
Voor de beoordeling van de constructieve veiligheid is de vaste formatie lager dan de benodigde formatie. De 
uitvoering van deze werkzaamheden is gebeurd met de bestaande formatie en inhuur. De VTH-begroting biedt 
ruimte voor inhuur. Deze ruimte is niet volledig benut, omdat er met name minder aanvragen voor constructief 
complexe bouwwerken (publiek toegankelijke bouwwerken) zijn ingediend en in uitvoering waren in 
vergelijking met voorgaande jaren.  
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6. Projecten 
 

In onderstaand overzicht zijn de projectresultaten voor 2016/2017 samengevat weergegeven.  

Onderwerp 
Organisatie-

onderdeel 

Project integraal toezicht & handhaving 
Het project integraal toezicht en handhaving is in afwachting van de doorontwikkeling van de organisatie eind 
2017 niet vervolgd.  
 

 R&H 

Project implementatie Squit XO / Squit to Go 
Implementatie van een nieuwe VTH-applicatie; inclusief inrichting en opleiding. Inrichting is in 2016/2017 
verbeterd. Er is een start gemaakt met een nieuw managementdashboard in Cognos. Verdere inrichting in 
2018.  
 

R&H / CRL 

Projecten energiebesparing RUD  
Inzet in regionale werkgroep [energiebesparing. Beoordeling energie-audits op basis van de Energy effinciency 
Directive (afgekort EED). Beoordeling Energie Efficientie Plannen (afgekort EEP). Zie paragraaf 3.2. 
 

 R&H/A&O 

Projecten asbest  
Start uitvoering project vroegtijdige verwijdering van asbesthoudende daken. Vervolg uitvoering in 2018.  
 

 R&H/A&O 

Project Gustos  
In 2016/2017 zijn er 39 adressen gecontroleerd. Zie paragraaf 4.2.  
 

 R&H 

Verordening kwaliteit VTH  
De verordening kwaliteit VTH is in juni 2017 vastgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting uit de wet 
VTH.  
 

R&H 

Beleidskader kwaliteit VTH 
In 2017 is gestart met het voorbereiden van uniform beleid voor de Omgevingsdienst Twente. Dit is een 
wettelijke verplichting op basis van het BOR. Hiermee wordt invulling gegeven aan de kwaliteitsdoelen uit de 
verordening kwaliteit VTH. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen uitgewerkt. Vervolg uitvoering in 
2018.  
 

R&H 

Beleidskader erfgoed  (erfgoednota) 
Beleidskader erfgoed is opgesteld. Hiermee beschikt de gemeente over actueel en integraal beleid voor 
monumenten, archeologie en cultuurhistorie. Besluitvorming in gemeenteraad in januari 2018.  
 

R&H/A&O 

Beleidskader welstand (welstandsnota) 
De welstandsnota is in juli 2017 vastgesteld. De welstandsnota bepaalt voor de welstandsplichtige gebieden 
wanneer een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Hiermee beschikt de gemeente over actueel 
beleid voor welstand.  
  

 

Constructieve veiligheid metselwerkgevels en galerijvloeren  
De afgelopen jaren hebben er in Nederland diverse incidenten plaatsgevonden met galerijvloeren en 
metselwerkgevels. Uit onderzoek kwam naar voren dat ook verschillende gebouwen in Almelo in de 
risicocategorie vallen. Daarom is besloten om in 2016 twee projecten op te starten om de eigenaren te wijzen 
op eventuele veiligheidsrisico’s en op de verantwoordelijkheid hier onderzoek naar te doen. De eigenaren van 
51 panden zijn per brief gewezen op de mogelijke veiligheidsrisico’s van de metselwerkgevels. Voor wat 
betreft de veiligheid van galerijvloeren zijn de eigenaren van 78 panden per brief verzocht om hun panden te 
laten onderzoeken. Dit laatste project loopt door in 2018. 
 

R&H 

Breedplaatvloeren 
In mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Naar aanleiding daarvan 
heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken alle gemeenten verzocht een inventarisatie uit te voeren naar 
panden met breedplaatvloeren binnen de gemeente. Het ministerie heeft hiervoor een stappenplan 
beschikbaar gesteld. Na een eerste onderzoek door de gemeente is inzichtelijk geworden hoeveel panden in 
Almelo beschikken over een breedplaatvloer, waar mogelijk een veiligheidsrisico bij zou kunnen optreden. Het 
gaat om 78 panden van 30 verschillende eigenaren. Deze groep eigenaren is schriftelijk verzocht om nader 
onderzoek te verrichten op basis van het stappenplan van het ministerie en de resultaten hiervan aan de 
gemeente toe te zenden. De inventarisatie loopt door in 2018. 

R&H 
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 Bijlage 1. Risicoanalyses milieu, bouwen en ruimtelijke ordening; 
  Toezichtsprofiel brandveiligheid  
 
 
Met het uitvoeren van de risicoanalyses wordt duidelijk wat de prioriteiten zijn in de verschillende taakvelden.  

Na toepassing van de analyse ontstaan zogenaamde ‘prioriteitsblokken’, die op basis van hun risicoscore (kans 
x effect) zijn ingedeeld in vijf klassen. De grootste risico’s krijgen de  hoogste prioriteit.  
 
 

 Risicoanalyse milieu 

De risicoanalyse milieu is opgesteld in RUD-verband en wordt gebruikt door onze gemeente.  
 
In de risicoanalyse milieu weegt de fysieke veiligheid het zwaarst (65%). Daarna volgen leefbaarheid (15%) en 
volksgezondheid ( 15%). Duurzaamheid weegt het minst zwaar (5%). Het wil niet zeggen dat duurzaamheid 
geen belangrijk aspect is, maar wel dat het voor het bepalen van de inzet het minst zwaar weegt. Hierbij 
vertrouwen we qua toezicht meer op de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven en instellingen. 
 
Door de risicoanalyse wordt ook inzichtelijk waar de grootste kans is op slecht naleefgedrag. De score voor 
naleving, wordt in het model bepaald door attitude, nalevingstabel en ervaringscijfers.  Deze telt voor 30% mee 
en het effect van een overtreding weegt dan het zwaarst (70%). 
 
Bij het taakveld milieu kent elke klasse zijn eigen controlefrequentie; dit is de frequentie waarmee bedrijven 
regulier worden gecontroleerd. Deze klassen variëren van ‘zeer groot risico’ (controlefrequentie 1 x per jaar) 
tot ‘zeer klein risico’ (controlefrequentie 1 x per 10 jaar) . 
 
prioriteitsblok 

Klasse  Risico  
Frequentie controle 

RUD 

I Zeer groot 1 x per jaar 

II Groot 1 x per jaar 

III Gemiddeld 1 x per 3 jaar 

IV Klein 1 x per 5 jaar 

V Zeer klein 1 x per 10 jaar 

 

Code Beschrijving effecten naleving Totaal Klasse 

WM055 Afvalverwerking 6,7 9,1 7,7 I 

WM020 Vervaardiging van chemische producten (niet BRZO) 8,2 6,6 7,6 I 

BRZO BRZO bedrijven 8,4 6,1 7,5 I 

WM007 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (GPBV) 7,9 6,6 7,4 I 

WM054 Afval recycling 6,6 8,4 7,3 I 

BEVI BEVI bedrijven 8,6 5,3 7,3 I 

WM009 Vervaarding van textiel, kleding, bereiden en verven van bont (GPBV) 6,7 8,1 7,3 I 

WM052 Afvalverbrander 6,9 7,6 7,2 II 

WM021 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof (GPBV) 7,5 6,5 7,1 II 

WM019 Smeeroliën- en vettenfabrieken 6,8 6,8 6,8 II 

WM024 IJzer- en staal-, non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen 7,3 5,9 6,7 II 

WM026 Bewerken van metalen (GPBV) 6,8 6,4 6,6 II 

WM034 Bio-energie-installatie elektrisch vermogen < 50 Mwe 5,0 8,6 6,5 II 

WM022 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof (geen GPBV) 6,8 5,9 6,4 II 

WM033 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe) 6,3 6,0 6,2 II 

WM053 Afvalverwijdering 5,5 7,2 6,2 II 

WM058 Afvalverwerkende sector overige 5,4 7,2 6,1 II 

WM057 Autodemontage 5,4 7,0 6,0 II 

WM023 Vervaardiging bewerken van glas, aardewerk, cement-, kalk-, gips-, beton-, 
asfaltproducten, isolatiematerialen, natuursteen, e.d. 

5,6 6,5 6,0 II 

WM031 Vervaardiging van overige transportmiddelen (scheepsbouw en -reparatie, 
wagonbouw e.d.) 

5,6 6,5 6,0 II 

WM002 Fokken en houden van dieren (GPBV) 4,9 7,4 5,9 III 

WM008 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (geen GPBV) 5,7 6,1 5,9 III 



29 

 

WM050 Ziekenhuizen 5,5 6,3 5,8 III 

WM017 Uitgeverijen, drukkerijen, grafische industrie e.d. (GPBV) 5,9 5,6 5,8 III 

WM025 Overige vervaardiging van metalen 5,9 5,4 5,7 III 

WM010 Vervaarding van textiel, kleding, bereiden en verven van bont (geen GPBV) 5,3 6,4 5,7 III 

WM043 Opslag en transport (milieurelevant, niet zijnde BEVI) 6,1 5,1 5,7 III 

WM015 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (GPBV) 5,7 5,6 5,7 III 

WM047 Horeca, sport en recreatie + cultuur 4,1 7,5 5,5 III 

WM027 Bewerken van metalen (p.o. > 2.000 m2) 5,5 5,5 5,5 III 

WM032 Vervaardiging van meubels en overige goederen 5,4 5,4 5,4 III 

WM006 Winning van zand, grind, klei, (diepe ontgrondingen) 4,4 6,8 5,4 III 

WM030 Vervaardiging van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers 5,0 5,9 5,3 III 

WM018 Uitgeverijen, drukkerijen, grafische industrie e.d. (geen GPBV) 5,0 5,9 5,3 III 

WM056 Afvalinzameling 4,6 6,3 5,3 III 

WM013 Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d. 5,2 5,2 5,2 III 

WM001 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) + tuinbouw 5,0 5,4 5,2 IV 

WM003 Fokken en houden van dieren (geen GPBV) 3,7 7,4 5,2 IV 

WM028 Bewerken van metalen (p.o. < 2.000 m2) 4,9 5,5 5,1 IV 

WM039 Bouwbedrijven (incl. schilders, loodgieters, elektriciens) (werkplaats > 
1.000m2) 

4,5 5,8 5,0 IV 

WM014 Houtverduurzamende-industrie 5,3 4,3 4,9 IV 

WM005 Visserij- en visteeltbedrijven 3,5 6,9 4,8 IV 

WM016 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren (geen GPBV) 5,0 4,4 4,8 IV 

WM029 Vervaardiging van kantoor-, elektr. machines en apparaten, computers, bruin 
en witgoed medische en optische instrumenten 

4,7 5,0 4,8 IV 

WM041 Handel en reparatie en verhuur van motorvoertuigen (incl. landbouw 
mechanisatiebedrijven) 

4,1 5,8 4,7 IV 

WM040 Bouwbedrijven (incl. schilders, loodgieters, elektriciens) (werkplaats < 
1.000m2) 

3,7 6,4 4,7 IV 

WM045 Detailhandel milieurelevant 4,3 5,2 4,7 IV 

WM048 Woon- en verblijfsgebouwen (milieurelevant) 4,2 5,4 4,7 IV 

WM044 Opslag en transport (overige) 4,0 5,5 4,6 IV 

WM051 Crematoria 3,9 5,4 4,5 V 

WM004 Bosbouw en dienstverlening t.b.v. landbouw 3,2 5,7 4,2 V 

WM042 Benzineservicestations (zonder LPG) 4,2 3,8 4,0 V 

WM036 Gasdistributiebedrijven (groot) 4,4 3,4 4,0 V 

WM049 Woon- en verblijfsgebouwen (overige) 2,9 4,7 3,6 V 

WM011 Vervaardiging van leer en lederwaren (GPBV) 5,1 1,4 3,6 V 

WM035 Elektriciteitsdistributiebedrijven 3,7 3,4 3,6 V 

WM046 Detailhandel overige 2,6 4,8 3,5 V 

WM012 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen GPBV) 4,6 1,3 3,3 V 

WM037 Voorzieningen en installaties (klein) 2,6 3,7 3,1 V 

WM038 Winning en distributie van water 3,0 3,1 3,1 V 

 

In 2016 wordt in het verband van de RUD de risicoanalyse geactualiseerd.  
 
 

 Risicoanalyse bouwen 

De risicoanalyse milieu is opgesteld in RUD-verband en wordt gebruikt door onze gemeente. 
 
In de risicoanalyse worden de thema’s veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en volksgezondheid tegen elkaar 
afgewogen. In de risicoanalyse bouwen weegt het thema ‘ veiligheid` het zwaarst (50%). De reden hiervoor is 
dat bij de tussentijdse- en opleveringscontrole(s) de meeste aandacht van de toezichthouder zal uitgaan naar 
dit thema. De andere thema’s – ‘duurzaamheid’ en ‘volksgezondheid’ – zullen in de praktijk minder zwaar 
wegen. Het thema ‘duurzaamheid’ weegt mee voor 20% en het thema ‘volksgezondheid’ weegt mee voor 30%.  
Het zwaarte punt bij toezicht zal voornamelijk liggen op het thema ‘veiligheid’ en minder op het thema 
‘volksgezondheid’  en ‘duurzaamheid’ dat veelal bij de planvorming wordt meegewogen.  
 
De risicomodule dient  zo gelezen te worden dat het object met de hoogste prioriteit bovenaan staan. Bij de 
module Bouwen is dat ‘Publieksfuncties > € 1.000.000 (= gebouwen voor publiek toegankelijk met bouwkosten 
boven € 1.000.000)’.  
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Prioriteitsblok  

Klasse Opmaak 

I ZEER GROOT RISICO 

II GROOT RISICO 

III BEPERKT RISICO 

IV KLEIN RISICO 

V ZEER KLEIN RISICO 

      

      

 AAR   
 
 

  

      

Code Beschrijving effecten naleving Totaal  

BOUW008 Publieksfunctie > 1.000.000 7,0 5,0 35,0  

BOUW012 Kinderdagverblijf 6,4 5,2 33,4  

BOUW014 Publieksfunctie tijdelijke bouw 6,4 5,1 32,7  

BOUW022 Monumentenvergunning / Monumentenbescherming 5,8 5,6 32,4  

BOUW005 Wonen tijdelijke bouw 5,5 5,9 32,2  

BOUW017 Industrie/kantoorfunctie > 1.000.000 6,3 5,0 31,7  

BOUW018 Industriefunctie met risicovol gebruik *vuurwerk , PGS 15 6,3 5,0 31,5  

BOUW009 Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 6,5 4,9 31,5  

BOUW013 Gebouwen met celfunctie 6,5 4,8 31,2  

BOUW019 Industrie/kantoorfunctie tijdelijke bouw 5,9 5,2 30,7  

BOUW002 Wonen Cat. l < 100.000 complex 6,0 5,0 30,3  

BOUW003 Wonen Cat. ll 100.000 - 1.000.000 5,5 5,4 30,0  

BOUW006 Publieksfunctie < 100.000 5,7 5,3 29,8  

BOUW004 Wonen Cat. lll > 1.000.000 6,3 4,7 29,8  

BOUW007 Publieksfunctie 100.000 - 1.000.000 6,0 4,9 29,2  

BOUW016 Industrie/kantoorfunctie 100.000 - 1.000.000 5,7 5,0 28,7  

BOUW011 Basis Onderwijsfunctie / Buitenschoolse Opvang 5,7 5,0 28,3  

BOUW021 Bouwwerk geen gebouw zijnde complex 5,7 4,9 28,0  

BOUW010 Gezondheidszorgfunctie zonder bedgebied  5,7 4,8 27,1  

BOUW015 Industrie/kantoorfunctie < 100.000 5,3 5,0 26,9  

BOUW001 Wonen Cat. l < 100.000 eenvoudig 4,7 5,7 26,5  

BOUW020 Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig 3,8 5,4 20,4  

 

 
 Aantal controle momenten 

Wonen categorie 1 < 100.000 eenvoudig 3 periodieke controles 

Wonen categorie 1 < 100.000 complex 5 periodieke controles 

Wonen categorie II 100.000 – 1.000.000 7 periodieke controles 

Wonen categorie III > 1.000.000 1 oriënterend gesprek + 16 periodieke controles 

Wonen tijdelijke bouw 2 periodieke controles 

Publieksfunctie < 100.000 1 oriënterend gesprek + 4 periodieke controles 

Publieksfunctie 100.000 – 1.000.000 1 oriënterend gesprek + 6 periodieke controles 

Publieksfunctie > 1.000.000 1 oriënterend gesprek + 16 periodieke controles 

Publieksfunctie tijdelijke bouw 3 periodieke controles 

Industrie/kantoorfunctie < 100.000 4 periodieke controles 

Industrie/kantoorfunctie 100.000 – 1.000.000 1 oriënterend gesprek + 7 periodieke controles 

Industrie/kantoorfunctie >1.000.000 1 oriënterend gesprek + 16  periodieke controles 

Industrie/kantoorfunctie tijdelijke bouw 3 periodieke controle 

Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig 1 periodieke controle 

Bouwwerk geen gebouw zijnde complex 2 periodieke controles 

Monumentenvergunning / monumentenbescherming 3 periodieke controles 

 

 

 Risicoanalyse ruimtelijke ordening  
De risicoanalyse milieu is opgesteld in RUD-verband en wordt gebruikt door onze gemeente. 
 

In de risicomodule ruimtelijke ordening wegen de thema’s ‘veiligheid’ en ‘volksgezondheid’ iets zwaarder (30%) 
dan ‘duurzaamheid’ en ‘leefbaarheid’ (20%). De reden hiervoor is dat veiligheid en volksgezondheid meer 
beladen zijn dan de overige thema’s. Gezien het belang van alle thema’s in het handhavingsproces  is besloten 
het verschil van wegingsfactor minimaal te houden.  
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De risicomodule dient zo gelezen te worden dat het object met de hoogste prioriteit bovenaan staan. Bij de 
module Ruimtelijke Ordening  is dat ‘Illegaal gebruik bedrijf’ (= gebruik van industriepand voor detailhandel, 
caravanstalling in een schuur bij woning ed.). 
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Bijlage 2: Toezichtprofiel Brandveiligheid 
 

 

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 
toezicht model brandveiligheid bestaat uit twee stappen. De primaire- en secundaire risico’s  bepalen 
uiteindelijk de reguliere toezichtcyclus van brandweer.  
  

Bij stap 1 wordt onderscheid gemaakt in de primaire risico’s volgens de onderstaande factoren:  
 Stap 1A: de gebouwensoorten categoriseren op basis van de meest bepalende risicofactoren.   

 Stap 1B: de individuele objecten categoriseren op basis van:   

 Stap 1B (onderdeel a): risicofactoren op basis van ‘omstandigheden van verblijf van mensen’;   

 Stap 1B (onderdeel b) : gebouw gebonden risicofactoren;   

 Stap 1B (onderdeel c): omgeving gebonden risicofactoren;  

 Stap 1B (onderdeel d): brandincidenten per gebouwsoorten.  

 Stap 1C: het bepalen van de primaire risico’s per individueel object (afwegingsmethodiek).   

  

Bij stap 2 wordt onderscheid gemaakt in de secundaire risico’s volgens de onderstaande factoren:  
 Stap 2A: de kwaliteit van verdedigingslinies bij de kwetsbare groepen;  

 Stap 2B: het bepalen van de naleefgedragscomponent van de overtreder per individueel object 

(volgens LHS).  

 Stap 2C: het bepalen van de secundaire risico’s per individueel object (afwegingsmethodiek).   

  

  

Risicoklasse  Frequentiegebruiksfase  Controlemoment realisatiefase  

Aanvaardbaar  Geen  Een bestuurlijke afweging  

Mogelijk  1x per 4 jaar  Tijdens de oplevering(1x)  

Belangrijk  1x per 2 jaar  Tijdens de oplevering(1x)  

Hoog  Jaarlijks  Voor de oplevering (>1x)  

Zeer Hoog  verscherpt toezicht2  Voor de oplevering (>1x)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                            
2 In overleg met het bevoegd gezag wordt de toezichtstrategie nader bepaald    


