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Onderwerp

Horen in het kader van artikel 5.4 en 5.5 van de Wet tot wijziging van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering
vergunningverlening, toezicht en handhaving).
Geacht college,
De Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering
vergunningverlening, toezicht en handhaving) is op 9 december 2015 aangenomen door de Eerste
Kamer (gepubliceerd in Staatsblad 2015, 521). Op grond hiervan dienen wij een verordening
kwaliteit vast te steUen voor uitvoering en handhaving van de Wabo.
Gelet op de artikelen 5.4 en 5.5 van deze wet zijn wij gehouden u te horen alvorens de verordening
in werking kan treden. Bijgevoegd treft u het ontwerp voor de Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Flevoland (hierna:
ontwerpverordening) aan, waarover wij graag uw zienswijze ontvangen. De behandeling van het
voorstel voor vaststelling van deze verordening staat vooralsnog gepland voor de vergadering van
Provinciale Staten van Flevoland op 25 mei 2016.
De ontwerpverordening is tot stand gekomen door middel van afstemming op het niveau van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
met de daarin deelnemende gemeenten en provincies. Bij het opstellen van de ontwerpverordening
is de modelverordening, welke is vastgesteld door het IPO en de VNG, nagenoeg volledig gevolgd.
De reikwijdte van de ontwerpverordening is, conform het model, Wabo-breed.
Wij hebben gemeend regionaal maatwerk toe te passen ten aanzien van het benoemen van
onderwerpen, waarvoor wij in ieder geval doelstellingen in ons VTH-beleid op zouden moeten
nemen (artikel 4, tweede lid), de dynamische verwijzing in de modelverordening naar de vigerende
landelijke set kwaUteitscriteria (artikel 5) en de toepassing van het principe "comply or explain"
ten aanzien van de uitvoering en handhaving van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 en de
Richtlijn inzake industriële emissies (PbEU L334).
Ten aanzien van de in artikel 4, tweede lid, van de modelverordening opgenomen onderwerpen
(dienstverlening, uitvoeringskwaliteit en financiën) zijn wij van mening dat al in voldoende mate uit
het Besluit omgevingsrecht voortvloeit dat wij hierover doelstellingen in ons VTH-beleid moeten
opnemen. Uit oogpunt van het voorkomen van herhaalde normstelling hebben wij dit artikellid niet
overgenomen in de ontwerpverordening.
Regionaal wordt als belangrijk nadeel gezien dat de constructie van de dynamische verwijzing geen
recht doet aan de lokale autonomie. In de ontwerpverordening hebben wij de bevoegdheid bij het
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college gelegd om de vigerende landelijke set kwaliteitscriteria vast te stellen als nadere regels.
Deze nadere regels treft u bijgaand ter informatie aan.
Gevolg van de vaststeUing van een statische set kwaliteitscriteria is dat er op termijn landelijk
tussen gemeenten en provincies afwijkingen kunnen gaan ontstaan. Om dit effect te minimaUseren
is regionaal afgesproken dat in het kader van de besluitvorming over de vaststelling van een nieuwe
of gewijzigde set kwaliteitscriteria als nadere regels wederom afstemming op het niveau van de
omgevingsdienst zal plaatsvinden.
Op landelijk niveau hebben de zes BRZO-omgevingsdiensten de kwaliteitscriteria voor BRZO/RIE 4
bedrijven afgestemd. De inzet van de BRZO-omgevingsdiensten is het principe "comply or explain"
niet van toepassing te laten zijn op deze taken. Deze inzet is meegenomen in de regionale
afstemming op het niveau van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De ruimte die het
principe "comply or explain" biedt voor afwijkingen wordt ten aanzien van de taken met betrekking
tot BRZO en RIE-4 bedrijven ongewenst geacht. Wij hebben daarom in aanvulling op de
modelverordening in artikel 5 opgenomen dat voor de VTH taken met betrekking tot de BRZO en
RIE-4 bedrijven de kwaliteitscriteria altijd gelden.
Wij ontvangen graag uiterlijk 29 april 2016 uw zienswijze op de ontwerpverordening, indien u niet
binnen deze termijn reageert, gaan wij ervan uit dat u positief staat ten aanzien van de door
provinciale staten van Flevoland vast te stellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht
en handhaving omgevingsrecht provincie Flevoland.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,

drsT. vanderWaJ - ^ L Verbeek
Bijlagen:
Het ontwerp van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht provincie Flevoland (#1887108).
Nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht provincie Flevoland (#1887110).
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VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT PROVINCIE FLEVOLAND
Provinciale Staten van Flevoland,
overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die in hun opdracht
werken, zich bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving met oog voor de maatschappelijke functies daarvan, waar die zorg gestalte krijgt in de vergunningverlening, het toezicht
en de handhaving van het omgevingsrecht, voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om in landeUjk
verband de kwaliteit van deze uitvoering en handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen;
overwegende dat het met het oog daarop wenselijk is om regels vast te stellen, in onderUnge afstemming op het niveau van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek, door de deelnemende gemeenten Almere, Blaricum, Dronten,
Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren,
Zeewolde en provincies Flevoland en Noord-Holland;
overwegende dat het uitgangspunt voor de kwaliteitsbevordering in ieder geval de in landeUjke
samenwerking opgestelde kwaUteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.1 zijn,
die op basis van technische en maatschappeUjke ontwikkelingen indien daartoe aanleiding is met
betrokken partijen in landeUjke afstemming zullen worden aangepast;
gelezen het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten van 29 maart 2016 met kenmerk
1887096;
gelet op de artikelen 5.4, eerste lid, en 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de
artikelen 145 en 152, derde lid, van de Provinciewet;
gehoord de Minister van Infrastructuur en Milieu en het CoUege van Procureurs-Generaal;
BESLUITEN:
vast te SteUen de volgende verordening:
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie
Flevoland
Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artiket 1. Begripsbepalingen
In deze verordening en daarop berustende bepaUngen wordt verstaan onder:
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-

betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;
kwaliteitscriteria: de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwaUteitscriteria gegrond op de in
landeUjke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;
wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel 2. Reikwijdte
Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of
in opdracht van Gedeputeerde Staten.
Paragraaf 2. Kwaliteit
Artikel 3. Betrokkenheid van de raad
Provinciale staten zien toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaUteit van de uitvoering en
handhaving van de betrokken wetten in het Ucht van de voor de provincie vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.
Artiket 4. Kwaliteitsdoelen
Gedeputeerde Staten beoordelen de kwaUteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken
wetten in het Ucht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste Ud, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.
Artiket 5. KwaUteitsborging
1.

Gedeputeerde Staten stellen kwaliteitscriteria vast bij nadere regels.

2. Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van Gedeputeerde
Staten als bedoeld in artikel 2 zijn de kwaUteitscriteria van toepassing.
3. Over de naleving van de kwaUteitscriteria doen Gedeputeerde Staten jaarUjks mededeUng aan
Provinciale Staten.
4.

Voor zover de kwaUteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen Gedeputeerde
Staten daarvan gemotiveerd opgave.

5.

Het vierde Ud is niet van toepassing op de kwaUteitscriteria ten aanzien van de uitvoering en
handhaving van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 of bijlage I, categorie 4, van richtUjn
2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 Inzake industriële
emissies (PbEU L334).
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Paragraaf 3. Slotbepalingen
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
1.

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2016.

2.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaUteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht provincie Flevoland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 25 mei 2016.
de griffier,

de voorzitter.

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT PROVINCIE FLEVOLAND
ALGEMEEN
Deze verordening regelt de kwaUteit van de door en in opdracht van het college van Gedeputeerde
Staten uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht. Het
algemeen deel van deze toeUchting beschrijft de achtergrond en aanleiding van deze verordening
en schetst de hoofdUjnen van de inhoud van de verordening.
1. Achtergrond en aanleiding
Samen met het kabinet werken gemeenten en provincies aan het verbeteren van de uitvoering van
het omgevingsrecht. De visie van het kabinet over de verbetering staat beschreven in het kabinetsstandpunt (november 2008) waarin het kabinet reageert op de analyses en voorstellen van de commissie Mans, Oosting, Lodders, d'Hondt en de invoering van de Wet algemene bepaUngen omgevingsrecht (Wabo). De verbeterpunten zijn terug te brengen tot drie hoofdpunten:
1.

De kwaUteit van de uitvoering van de VTH-taken;

2.

Het verbeteren van de afstemming strafrecht-bestuursrecht;

3. en de bevoegdheidsverdeUng overheden, interbestuurUjk toezicht en bestuurUjke drukte.
Het IPO en de VNG hebben afspraken gemaakt met het kabinet over hoe zij gezamenUjk met de
departementen werken aan het verbeteren van deze punten. Deze afspraken zijn deels vastgelegd
in de Package Deal (29 september 2009). Hiertoe is een gezamenUjk programma (PumA, programma
uitvoering met ambitie) opgezet, dat inmiddels is afgerond. Zo is er nu onder meer een landeUjk
stelsel van omgevingsdiensten, zijn de kwaUteitscriteria VTH 2.1 voor de uitvoering van de Wabo in
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brede samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkeld, bestuurUjk vastgesteld (in juni 2012) en
beschikbaar gesteld en is er een landeUjke handhavingsstrategie voor bestuurs- en strafrecht\
Bij het verankeren van de afspraken in de wet zijn door de VNG en het IPG nieuwe afspraken ge- .
maakt met het kabinet. Het nieuwe wetsvoorstel is geschreven vanuit een stelsel dat gebaseerd is
op vertrouwen en decentraUsatie. Dit betekent dat een belangrijk deel van de besluitvorming over
de kwaUteit van de uitvoering decentraal plaatsvindt door de desbetreffende bevoegde gezagen.
Leidend hierin is de afspraak met het kabinet dat er een landeUjk kwaUteltsnIveau moet worden
gerealiseerd en behouden. In de praktijk bUjkt dat de kwaUteit van de uitvoering en handhaving
afhankelijk is van de wijze waarop alle betrokken partijen bij de vergunningverlening, het toezicht
en de handhaving zich daarvoor inzetten door samenwerking. Hier geldt dat de ketting zo sterk is
als de zwakste schakel.
Dit gegeven laat onverlet dat op dit moment verschillende snelheden bestaan in het bereiken van
kwaUteit, bijvoorbeeld waar het de beschikbaarheid en deskundigheid van de betrokken organisaties betreft. Dit geldt overigens niet alleen voor de diensten van gemeenten en provincies, maar
ook voor omgevingsdiensten. De eisen die deze verordening aan de organisaties van gemeentebesturen en provinciebesturen en in hun opdracht de omgevingsdiensten stelt, berusten daarom op het
vertrekpunt van de KwaUteitscriteria VTH 2.1 die door de betrokken organisaties toegepast dienen
te worden volgens de regel "comply or explain" (zie daarover verder de artikelsgewijze toelichting
bij artikel 5).
In alle gevallen zullen de colleges van burgemeester en wethouders en van Gedeputeerde Staten,
als Wabo-bevoegd gezag, op grond van artikel 7.2, eerste Ud, van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
beleid moeten voeren over uitvoering en handhaving. Deze verordening regelt bovendien dat de
verrichtingen van de organisaties van gemeenteUjke, provinciale en omgevingsdiensten, waar het de
VTH-taken betreft, in het licht van de in het beleid geformuleerde doelen worden beoordeeld. Tot
slot regelt het dat de gemeenteraad en provinciale staten, elk in het kader van horizontale verantwoording, inhoudeUjk debat voeren over de hoofdUjnen van het meerjarige kwaUteitsbeleid dat
door hun colleges wordt gevoerd.
Deze verordening beoogt zo veel mogeUjk aan te sluiten bij bestaande rapportage en informatiestromen op basis van het Bor en de organieke wetgeving en introduceert geen nieuwe rapportageverpUchtingen. Het vereist wel extra input over kwaliteit voor bestaande rapportages. Wel is het
van groot belang dat een tijdige en transparante uitvoering van bestaande verpUchtingen bijdragen
aan de mogeUjkheld voor de ambteUjke diensten, de bevoegde colleges en de poUtiek-bestuurUjke
gemeenteraden en provinciale staten om ieders rol in de kwaliteitsketen te kunnen spelen. De verordening is vanuit deze bestaande competentieverdeUng gericht op horizontale verantwoording.
2. Hoofdlijnen van de kwahteitsverordening
De verordening kwaUteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vormt het
kader voor de kwaUteit van de Wabo-taken bij de provincie en in opdracht daarvan handelende

' Daarnaast is er een informatiesysteem voor toezicht en handhaving, zijn de Brzo-taken gebundeld in zes
omgevingsdiensten, is het interbestuurlijk toezicht vernieuvt/d, zijn de taken van de provincies naar de gemeenten gedecentraliseerd en is een nieuw vereenvoudigd VTH-stelsel ontstaan.
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(omgevings)diensten. Met de verordening binden provinciale staten het college van Gedeputeerde
Staten, en de in opdracht daarvan handelende omgevingsdiensten, aan een uniforme ambitie voor
kwaUteit. Vertrekpunt zijn de kwaUteitscriteria VTH (die zijn verankerd in artikel 1 en artikel 5, zie
ook de artikelsgewijze toeUchting) en andere standaarden en methoden die door het bevoegde gezag al veel worden gehanteerd. Deze zijn ontwikkeld en worden toegepast met als doel de kwaUteit
van vergunningverlening, toezicht en handhaving te waarborgen en te bevorderen. Of dat het geval
is, moet jaarUjks worden beoordeeld door het coUege van Gedeputeerde Staten. Hiervoor is input
nodig van de omgevingsdiensten en de interne provinciale organisatie. Gedeputeerde Staten zullen
beoordelen "of het goed gaat" op basis van de door henzelf geformuleerde beleidsdoelen.
Uiteindelijk legt het coUege hierover verantwoording af in provinciale staten (horizontale verantwoording). Provinciale staten vormen immers een eigen oordeel "of het goed gaat" in het Ucht van
de kwaUteit van de leefomgeving. De poUtiek-bestuurlijke overwegingen van provinciale staten
zullen betrekking hebben op de meerjarige hoofdlijnen van het beleid, niet op de organisatorische
kwesties van bezetting die tot de competentie van de directeuren van de diensten behoort. Daarbij
zal ook het verband gelegd kunnen worden tussen de strategische plannen en visies over de hoofdUjnen van het omgevingsbeleid binnen de provincie, zoals een miUeubeleidsplan, een structuurvisie
of omgevingsvisies. Provinciale staten oefenen invloed uit op de formulering van doelen en indicatoren door het coUege van Gedeputeerde Staten en op de bijstelling daarvan zoals bijvoorbeeld welke
informatie zij willen terug zien in de verantwoordingsrapportages van het college. In die zin worden
de kaders voor de beoordeUng van provinciale staten overgelaten aan het poUtieke debat over kwaUteit.
Zo ordent de verordening de kwaUteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving door de
betrokken actoren met elkaar te verbinden vanuit ieders competentie:
De organisaties werken onder leiding van hun directie overeenkomstig de kwaliteitscriteria VTH
met betrekking tot deskundigheid en beschikbaarheid, en leggen rekenschap af aan het college
van Gedeputeerde Staten die hiervoor verantwoording aflegt aan provinciale staten.
Het college is, als bevoegde bestuursorgaan, belast met het stellen van beleidsdoelen voor de
kwaUteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving, overeenkomstig de procesregels
van het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.
Provinciale staten oefenen horizontaal toezicht uit op "hun" college en gebruiken waar nodig de
krachtens de organieke wetten de aan hun toekomende mogeUjkheden met het oog op de
hoofdUjnen en de continuïteit het beleid over de kwaUteit van VTH, als belangrijk onderdeel
van de zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving.
ARTIKELSGEWIJS
Artiket 1
Als betrokken wetten worden aangemerkt de Wabo zelf, en de wetten bedoeld in artikel 5.1 van de
Wabo, voor zover bij of krachtens die wetten is bepaald dat Hoofdstuk 5 van de Wabo van toepassing is. De wetten waar het - thans - om gaat zijn: de Flora- en faunawet, de Kernenergiewet, de
Monumentenwet 1998, de Natuurbeschermingswet 1998, de Ontgrondingenwet, de Wet bescherming
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Antarctica, de Wet bodembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet ruimteUjke ordening, de Waterwet en de Woningwet.
Een belangrijk begrip in deze verordening is kwaliteitscriteria. De kwaUteitscriteria waar het hier
om gaat zijn de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwaUteitscriteria gegrond op de bekende
KwaUteitscriteria 2.1 voor VTH, die in brede samenwerking door de bevoegde gezagen zijn ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor de kwaUteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving, op
het gebied van de beschikbaarheid en de deskundigheid van de daarmee belaste organisaties. Deze
Uggen aan de basis van het VTH-stelsel. Het Ugt in de rede dat van deze kwaliteitscriteria in de loop
van de jaren verbeterde en geactuaUseerde versies beschikbaar zullen worden gemaakt om de versie 2.1 op te volgen. Als er sprake is van een nieuwe/aangepaste set dan zal het college in het kader van besluitvorming over de vaststelUng ervan als nadere regel zorgdragen voor afstemming op
het niveau van de omgevingsdienst.
Artikel 2
De reikwijdte van de verordening heeft een inhoudeUjke afbakening en een afbakening naar bevoegd gezag. Ten eerste moet het gaan om de uitvoering of handhaving van de betrokken wetten.
De terminologie "uitvoering en handhaving" is overgenomen uit het wetsvoorstel en wordt ook gehanteerd in het Bor zoals dat op grond van het wetsvoorstel zal worden gewijzigd. "Uitvoering en
handhaving" betekent dan vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat wil zeggen alle taken
tot uitvoering of handhaving van de Wabo en van de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de Wabo.
Zie daarover de toeUchting bij artikel 1. Ten tweede moet het gaan om de uitvoering of handhaving
door of in opdracht van Gedeputeerde Staten. De verordening is dus van toepassing als het gaat om
de uitvoering van de betrokken wetten door Gedeputeerde Staten zelf of in opdracht van Gedeputeerde Staten door een omgevingsdienst. Uitvoering van wetten die genoemd zijn in artikel 5.1 van
de Wabo of van de Wabo zelf door andere bevoegde gezagen, valt bulten het bereik van deze verordening. Waar hier wordt gesproken over de uitvoering of handhaving van taken door of in opdracht van het bevoegd gezag wordt gedoeld op de uitvoering door provinciale diensten en omgevingsdiensten.
Artikel 3
Dit artikel is van belang in verband met de rolverdeUng tussen provinciale staten en Gedeputeerde
Staten. Ingevolge de systematiek van het Bor, is de jaarUjkse beoordeUng van en rapportage over
uitvoering en handhaving een taak voor het bevoegd gezag. Dat wil zeggen: Gedeputeerde Staten.
Bezien vanuit de Provinciewet is kadersteUing juist de taak van provinciale staten.
De kaderstellende rol krijgt allereerst gestalte door de vaststelling van deze verordening als geheel.
Daarnaast is het echter, gelet op de samenhang met het Bor, van belang uitdrukking te geven aan
het feit dat provinciale staten vooral vanuit de hoofdUjnen betrokken is bij het beleid en zal toezien op de continuïteit van de kwaliteit over meerdere jaren.
De horizontale verantwoording van het college aan provinciale staten op het uitvoerings- en handhavingsbeleid zal daarom plaatsvinden in het Ucht van het strategische beleid dat op hoofdUjnen
wordt gevoerd voor de fysieke leefomgeving, zoals omgevingsvisies, miUeubeleidsplannen en structuurvisies.
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Artikel 3 richt zich tot provinciale staten. Indirect is het eveneens van belang voor Gedeputeerde
Staten, en de omgevingsdiensten die in hun opdracht werken, omdat de rol van provinciale staten
zich juist bij de meerjarenprogrammering en hoofdUjnen laat gelden. Voor het waarmaken van deze
rol, beschikken provinciale staten reeds over de mogeUjkheden die de organieke wetgeving haar
biedt en de kaders die zij op strategisch niveau voor de fysieke leefomgeving in plannen en visies
heeft vastgelegd.
Om deze rol waar te kunnen maken is het vanzelfsprekend van belang dat het college haar daartoe
door tijdige informatieverstrekking in staat stelt. Dat daarvoor eveneens informatie van de omgevingsdienst van belang kan zijn, spreekt voor zich en is op grond van de Wet gemeenschappeUjke
regeUngen en de opdrachten aan de omgevingsdiensten voldoende gewaarborgd.
Artikel 4
Artikel 7.2, eerste Ud, van het Bor verpUcht het bevoegd gezag (lees: Gedeputeerde Staten) om
beleid te formuleren voor de uitvoering en handhaving van de VTH-taken. De grondslag van deze
bepaUng (art. 5.3 Wabo) zag voorheen op een doelmatige en programmatische handhaving, maar is
op grond van de wijziging van de Wabo en het Bor door de wet VTH, ook gaan gelden voor uitvoering (vergunningverlening). Daarmee is sprake van een uitvoeringsbeleid en handhavingsbeleid,
waarover onderUnge afstemming plaats dient te vinden tussen de bevoegde gezagen op het niveau
van de omgevingsdienst. Welk beleid moet worden geformuleerd laat het Bor inhoudeUjk open. Dit
artikel strekt ertoe een inhoudelijke ambitie te geven aan de procesverplichting om kwaUteitsbeleid
te vormen.
Ten eerste door voor te schrijven dat Gedeputeerde Staten naar de kwaUteit van de uitvoering en
handhaving kijken in het Ucht van het geformuleerde regionale beleid, waarbij de doelen van dat
beleid betrekking moeten hebben op een aantal voorgeschreven inhoudelijke thema's. Het gaat er
daarbij telkens om die doelen te zien, niet vanuit elke mogeUjke factor die daaraan kan bijdragen,
maar vanuit het perspectief van de prestaties en kwaliteit van de uitvoering van de eigen organisatie.
Er is voor gekozen in deze verordening geen voorschriften te geven over de te gebruiken indicatoren. Dat is in de eerste plaats een taak voor het bevoegde gezag, dat daarmee in de praktijk al ruime ervaring heeft.
Artiket 5
Dit artikel geeft een verankering aan de kwaliteitscriteria (zie ook de toeUchting bij artikel 1, waarin een begripsbepaUng voor kwaUteitscriteria is opgenomen). Hiervoor wordt directief aan Gedeputeerde Staten opgedragen de kwaUteitscriteria vast te stellen in de juridische vorm van nadere regels. Dit betekent dat het coUege allereerst de set kwaUteitscriteria VTH 2.1 wordt geacht vast te
stellen. Daarna zal het coUege als de landeUjke set gewijzigd wordt vastgesteld door het BestuurUjk
Omgevingsberaad (overleg op landeUjk niveau tussen IPO, VNG en Rijk) die nieuwe c.q. aangepaste
set ook kunnen vaststellen als nadere regels. Als er sprake is van een nieuwe/aangepaste landelijke
set dan zal het college in het kader van besluitvorming over de vaststeUing ervan als nadere regels
zorgdragen voor afstemming op het niveau van de omgevingsdienst.
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Met dit artikel woi'dt beoogd te regelen dat van die kwaUteitscriteria voor de uitvoering van VTH^^^^=^

taken in de praktijk gebruik gemaakt wordt. Het gaat immers om criteria waaraan zorgvuldig en
met grote deskundigheid is gewerkt door de beti'okken bevoegde gezagen. Van belang is dat deze
criteria relevante input leveren voor de kwaliteit. Dat geeft vanzelfsprekend geen garantie dat de
doelen die door het coUege zijn gesteld in het uitvoerings- en handhavingsbeleid ook zonder meer in
alle gevallen worden gehaald. Het bereiken van deze doelen zal immers niet alleen afhankeUjk zijn
van de goede verrichtingen van de uitvoerende organisaties. Van de naleving van de kwaUteitscriteria zal daarom jaarUjks mededeUng gedaan moeten worden aan provinciale staten. Het gaat hier om
een belangrijke inhoudeUjke mededeUngspUcht die kan worden meegenomen in'bestaande jaarUjkse rapportages, in de op grond van het Bor op te stellen documenten.
Omgekeerd wil het evenmin zeggen dat, als de criteria (nog) niet in alle relevante taken worden
toegepast, de kwaUteit per definitie te wensen zal overlaten. In dit geval zal echter wel gemotiveerd moeten worden waarom de criteria niet toegepast zijn of konden worden en hoe wel voor de
gestelde kwaUteit wordt gezorgd. De kwaliteitscriteria VTH zijn derhalve een cruciaal richtsnoer
waarvoor geldt: pas toe of leg uit, "comply or explain".
In het vijfde Ud is een uitzondering gemaakt op de "comply of explain-regel". Deze uitzondering
ziet op de criteria voor de kritieke massa voor de uitvoering en handhaving voor Brzo-inrichtingen
en RIE 4-bedrijven. Voor de meest risicovolle bedrijven in Nederland geldt dat de vereiste, geschoolde en ervaren menskracht altijd op het niveau van de kwaUteitscriteria 2.1 moet zijn.
Per 1 januari 2016 zijn de colleges van Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor alle Brzoinrichtingen en RIE 4-bedrijven in Nederland. De Minister van Infrastructuur en MiUeu is interbestuurUjk toezichthouder voor al deze inrichtingen. De vergunningverlening, het toezicht en de
handhaving is opgedragen aan de zes Brzo-omgevingsdiensten in Nederland. Voor het grondgebied
van de Provincie Flevoland is dit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
Artikel 6
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de verordening.
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NADERE REGELS KWALITEITSCRITERIA 2.1 VOOR VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN
HANDHAVING OMGEVINGSRECHT PROVINCIE FLEVOLAND
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland,
gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste Ud, van de Verordening kwaUteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Flevoland, de artikelen 5.4 en 5.5 van de Wet
algemene bepaUngen omgevingsrecht en artikel 152, derde Ud, van de Provinciewet;
BESLUITEN
vast te stellen de volgende nadere regels en de daarbij behorende bijlage:
Nadere regels kwaUteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht provincie Ftevotand
Artikel 1. BegripsbepaUngen
verordening: de Verordening kwaUteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
provincie Flevoland;
Wabo: Wet algemene bepaUngen omgevingsrecht.
Artiket 2. Kwaliteitscriteria
De kwaUteitscriteria als bedoeld in de verordening zijn de in bijlage I opgenomen KwaUteitscriteria
2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeUng treedt in werking op het tijdstip waarop de verordening in werking treedt.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeUng wordt aangehaald als: Nadere regels kwaUteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Flevoland.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 29 maart 2016.
de secretaris,
de voorzitter

mr. drs T. van der Wal

L. Ver^k

^
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BIJLAGE I
De kwaUteitscriteria als bedoeld in artikel 2 zijn de kwaUteitscriteria vastgesteld door het
BestuurUjk Omgevingsberaad op 28 juni 2012, zoals weergegeven in het document Uitvoering met
ambitie.nl, KwaUteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de
Wabo van 7 september 2012.
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Deei A: Algemeen
1

Inleiding

1.1 Achtergrond
In artikei 21 van de Grondvv'et staat de zorgplicht van de overheid voor het müieu
vermeid. De gezamenlijke overheden hebben daarom, hier een belangrijke taak te
vervullen. De instrumenten vergunningveriening, toezicht en handhaving in het
Omgevingsrecht geven hier, naast andere Instrumenten, invulling aan.
Ais overheid zijn we ve.f-antvv'oordelijk voor een goede taakinvulling. Belangrijk hierbij zijn
afspraken over vvat een goede taakinvulling is. In de Packagedeal die de VNG, het IPO en
het Rijk in juni 2009 hebben gesloten, is afgesproken dat er kwaliteitscriteria worden
ontwikkeld en vastgesteld waaraan vergunningveriening, toezicht en handhaving in het
Omgevingsrecht moeten voldoen.
Vanuit de uitdaging om te komen tot één set met criteria die het fundament vormt voor
een adequate uitvoering van de vergunningveriening, toezicht en handhaving is de set
aan kwaliteitscriteria 2.0 tot stand gekomen (3 december 2009). Een grote en brede
groep praktijkdeskundigen uit gemeenten, provincies, landelijke en regionale diensten
leverden hieraan een bijdrage.
De ervaring die tot nu toe is opgedaan met de toepassing van deze criteria, heeft geleid
tot de set kwaliceitscriteria 2.1. De .uitdaging was om de aanpassingen door te voeren,
zonder in te leveren op het ambitieniveau van de kvv'aiiteitscriteria 2.0.
De kwaliteitscriteria zijn herzien op tien punten, die vastgesteld zijn in het Bestuurlijk
overieg van PUm.A m.et de staatssecretaris van Milieu (28 juni 2012). Om de eenduidige
interpretatie van de systematiek en daartoe behorende kwaliteitscriteria te bevorderen,
is de structuur en diepgang van dit document aangepast en is aangesloten bij andere
iopende trajecten ais Programmatisch handhaven.

1.2 Doel
De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningveriening, toezicht en
handhaving (de \/TH-taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te
professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen. De criteria gaan over
proces, inhoud en kritieke massa.
Het voldoen aan de criteria zorgt ervoor dat het bevoegd gezag in staat is om de
gewenste kwaliteit en continuïteit te leveren. De set maakt inzichtelijk welke kwaliteit
van de VTH-taken burgers, bedrijven en instellingen, maar ook overheden onderiing en
als opdrachtgevers, mogen verwachten.
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Door te voldoen aan de criteria zorgt het bevoegd gezag ervoor dat ze in staat is om de
gevi'enste kvs'aliteit te leveren.
De kwaliteitscriteria zijn er op verschiliende niveaus beschreven. Deels hebben ze
betrekking op de organisatie en deels op de medewerkers.
Voor de organisatie betekent dit dat er een sluitende beleidscyclus om kwaliteit te borgen
moet zijn, er een inhoudelijke ondergrens is en de taken belegd moeten worden
organisaties die continuïteit in de uitvoering kunnen garanderen.
Op medewerkerniveau moeten de taken belegd worden bij medewerkers die voldoende
deskundig zijn om deze taken adequaat uit te kunnen voeren.
1.2.1 W a t is er n o g m e e r ?
In 2010 zijn de output- en outcomiecriteria ontwikkeld voor VTH-taken. Het biedt
organisaties handvatten voor het stellen van meetbare doelen en afrekenbare resultaten.
De ouput- en outcomecriteria zijn daarmee een waardevolle concretisering op de
kvifaliteitscriteria 2 . 1 .
1.2.2 H o e nu v e r d e r ?
Deze set met kwaliteitscriteria zai conform het wetsvoorstel VTH Vv'etteiijk worden
vastgelegd. De datum waarop alle overheidsorganisaties zullen moeten is per 1 januari
2015.
De implementatie gaat niet vanzelf,
implementatietraject gestart v\?orden.

daarom

zal

er

vanaf

begin

2013

een

De uitvoering van de VTH-taken is veranderd in loop van de tijd. Ook de eisen die gesteld
Vv'orden aan de uitvoering veranderen. Een dynamiische set kwaliteitscriteria is daarom
belangrijk, zodat de kvv'aliteit van de taken, ook bij nieuwe ondervv-erpen, gewaarborgd
blijft. De eerste grote aanpassingen wordt vervv'acht begin 2015, wanneer het
kvv'aliteitsstelsel moet draaien.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de afbakening van de kwaliteitscriteria beschreven. De driedeling in de
kwaliteitscriteria is vervolgens in de hoofdstukken 3 (criteria voor kritieke massa), 4
(procescriteria) en 5 (criteria voor inhoudelijke kvv'aliteit en prioriteiten) uitgewerkt. In
afwijking van versie 2.0 zijn de spelregels opgenomen in deze drie hoofdstukken.
In de bijiagen zijn de kwaliteitscriteria opgenomen die voorheen (versie 2.0) in Deel B
stonden. In bijlage 1 staan de criteria voor kritieke massa en in bijlage 2 de criteria voor
proces, inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten.
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Afbakening

In de onderstaande paragrafen is de afbakening van de kwaliteitscriteria uitgevv'erkt.

2.1 Voor wie zijn de criteria?
De kwaliteitscriteria zijn primtair voor het bevoegd gezag van de Wabo. Daarbij gelden de
volgende bijzonderheden:
De kvv'aliteitscriteria voor taken behorende bij de bevoegdheid van het Ministerie van
Economische Zaken (voor mijnbouw) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
(voor defensieterreinen) zijn niet uitgewerkt,
= De kwaliteitscriteria gelden niet als eis voor de adviserende taken die door vv'etteiijke
adviseurs (LNV, OC&W en waterschappen) in het kader van de Wabo Vv'orden
uitgevoerd.
^ De kwaliteitscriteria gelden we^ voor de activiteiten in het kader van de verklaring
van geen bedenkingen (vvgb), omdat deze vvgb in feite een onderdeel van de
omgevingsvergunning betreft Vv'aarvoor een ander bestuursorgaan materieel bevoegd
gezag is. De kvv'aliteitseisen gelden voor dat bestuursorgaan miet betrekking tot het
vvgb-onderdeel.
"

De criteria hebben geen betrekking op arükel 2.2 van de Wabo (autonome
taakuitoefening, onder meer kap en inrit). Een vrijwillige toepassing van de criteria op
deze taken uit artikel 2.2 is uiteraard mogelijk.

2.2 Reikwijdte takenpakket
De criteria hebben betrekking op het minimale kv^'aiiteitsniveau dat nodig is omi taken op
het gebied van vergunningveriening, toezicht en handhaving (inclusief de hiervoor
benodigde activiteiten) tijdig, met de juiste procedurele en inhoudeiijke kwaliteit en in
continuïteit te kunnen uitvoeren.
De afbakening is gebaseerd op artikel 2.1. van de Wabo. Het betreft de
vergunningveriening van, het toezicht op én de handhaving van onder meer de
activiteiten bouwen, monumenten, milieu, brandveilig gebruik, planologische afwijking,
flora- en fauna en natuurbescherming. Op grond van artikel 2.1 zijn de onderstaande
taken te benoemien:
" Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning;
•« Het afhandelen van meldingen;
° Het verlenen van ontheffingen;
" Het opstellen en vaststellen van een verklaring van geen bedenkingen.
De afbakening voor toezicht en handhaving is gebaseerd op de activiteiten die zijn
benoemd in artikel 2.1 van de Wabo, op de activiteiten zoals bedoeld in artikei 5.2,
7
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eerste lid van de Wabo en op de rechtstreekse verboden op grond van de wetten (o.a.
\¥et bodembescherming, \¥et milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en Woningvv'et) en
artikelen die in bijlage 1 zijn opgenomen.
Op grond van artikel 5.2, eerste lid van de \¥abo zijn de volgende taken te benoemen:
Informatie verzamielen over de vraag of een activiteit of zaak voldoet aan de daaraan
gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel
naar aanleiding daarvan inteiA'eniëren of adviseren ter zake van sanctionering aan
het bevoegd gezag;
Informiatie vastleggen en uitvv'isseien (inclusief de overdracht en meldingen aan het
OM) miet het oog op de beoordeling van de naleving van de regelgeving door de
rechtssubjecten en de eventueel daarop volgende inteiA/entie of advisering inzake het
opleggen van bestuurlijke sancties (v-vfaaronder het opleggen van een bestuuriijke
strafbeschikking);
= Zorg dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de geldende voorschriften,
op grond van het bepaalde bij of krachtens de betrokken vvfetten voor degene die het
betrokken project uitvoert;
Beoordelen van wettelijke adviezen in het kader van bestuursrechtelijke, dan wel
strafrechtelijke bevoegdheden;
Klachten behandelen die betrekking hebben op de naleving van de regelgeving door
rechtssubjecten;
= Bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctiebevoegdheden toepassen (en in dat
kader procedures te voeren).
Tenslotte is de afbakening voor zovv'el vergunningveriening ais toezicht en handhaving
gebaseerd op de activiteiten die benoemd zijn in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van
de Wabo. Dit betreffen de activiteiten voor het verlenen van de omgevingsvergunning in
strijd met het vigerende bestemmingsplan, het inpassingplan of de beheersverordening
en vv/aarvoor een goede ruimtelijke onderbouvv'ing en motivering nodig is
(afvv'Ijkingsbesluit).

2.3 Elementen van de kwaliteitscriteria
In
lijn
met
het
gedachtegoed
vanuit
(inter-)nationale
standaarden
voor
kvv'aliteitsmanagement is gekeken naar de belangrijkste elementen voor het opstellen
van de kv\/aliteitscriteria om de uitvoeringspraktijk op een steeds hoger plan te krijgen.
Deze elementen zijn (1) de kritieke massa, (2) proceskvv'aliteit en (3) inhoud en
prioriteiten en Vv'orden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.
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Criteria voor kritieke massa

3.1 Waarom?
Het fundament van kwaliteit is het afleveren van een zo goed mogelijk product. Hiervoor
is vooral vakmanschap nodig. De criteria voor kritieke massa adresseren dit
vakmanschap in termen van voldoende opleiding, ervaring, kennis en het onderhouden
en borgen daarvan. Organisaties en miedevv'erkers die aan deze criteria voldoen moeten
in de kern in staat zijn om producten af te leveren met de gevv'enste kvv'aliteit.
Met de kvv'aliteitscriteria voor kritieke massa kan een antvv'oord gegeven worden op de
vraag of een organisatie en haar meoevv'erkers in principe in staat zijn om de taken en
onderiiggende operationele activiteiten uit te voeren, gegeven de minimaal benodigde
deskundigheid voor de uitvoering van deze taken en de continuïteit daarvan. In dit
hoofdstuk zuilen de criteria van de kritieke massa uiteen vv'orden gezet, mede aan de
hand van enkele spelregels die voor de organisaties gelden.

3.2 Overwegingen
3.2.1 A f h a n k e l i j k h e i d v a n w e r k a a n b o d
Er zijn situaties denkbaar die logischervv'ijs niet zullen voorkomen gezien de aard, grootte
of omiVang van het inrichtingenbestand dan wel het gebied. Indien het bevoegd gezag dit
gemiotiveerd
kan
aantonen,
dan
hoeft
zij
niet
over
de
betreffende
deskundigheidsgebieden te beschikken. Dit is met name afhankelijk van:
1.
2.
3.
4.
5.

De aard en comiplexiteit van de aanvragen;
De aard en omvang van bouvv'- en/of verbouwactiviteiten;
De klasse inrichtingen per sector;
De (delen van) speciaüstische deskundigheidsgebieden die uitbesteed vv'orden;
Het principebesluit om wei of geen afwijkingsbesluiten te nemen.

De criteria voor kritieke massa hebben geen relatie miet de omvang van het werkaanbod.
Organisaties die een beperkt aantal activiteiten uitvoeren, dienen te voldoen aan dezelfde
criteria als organisaties die veelvuldig deze activiteiten uitvoeren. De criteria voor kritieke
massa geven de organisaties een ondergrens van het aantal medewerkers en hun
deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit uit te kunnen voeren.
Het is zeer vv'aarschijnüjk dat bij een aantal organisaties vanuit het werkaanbod een
grotere capaciteit nodig is voor een aantal deskundigheden dan in dit rapport (op basis
van de kritieke massa) staat aangegeven. Daarnaast zal er mogelijk op onderdelen
onvoldoende werkaanbod zijn voor het benodigde aantal medewerkers en de
bijbehorende tijdsbesteding per persoon. Het verdient in dat geval dan ook aanbeveling
om de samenwerking met andere partijen op te zoeken.

Uitvoerinqmet ambitie.n
De kvv'aliteitscriteria in dit rapport zijn niet de rekentool om te bepalen vv'at het aantL G i
benodigde medewerkers is op basis van het Vv'erkaanbod. In de procescriteria is bij
criterium 2 (probleemanalyse) en criterium 11 (borging personele en financiële
capaciteit) aangegeven op basis waarvan de capaciteit moet vv'orden vastgesteld en
geborgd,

3.2.2 Vaardigheden en competenties
Kritieke massa heeft geen betrekking op algemene (sociale) vaardigheden en
competenties. Hiermee vv'orden vaardigheden en competenties bedoeld die niet direct te
koppelen zijn aan de vv'etteiijke afbakening maar vv'aaraan medewerkers van
overheidsorganen veelal mioeten voldoen, zoals het kunnen opstellen van besluiten en
project- en procesmanagemient. Vanuit het oogpunt van lokale autonomie en in
aansluiting op bestaande competentieprofielen is er gekozen geen competentieprofielen
te ontwikkelen in net kader van dit project. Binnen het Programima Uitvoering miet
Amibitie is binnen het project Arbeidsmarkt en deskundigheid wel aandacht voor
opleidingen en het ontvvikkelen van de juiste competenties.
De deskundigheidsgebieden waarvoor de kritieke massa geldt zijn geen functieprofielen.
Zij ordenen de activiteiten die uitgevoerd moeten worden en geven vei-volgens per
activiteit aan weike kritieke miassa nodig is. In de praktijk kan één medewerker over
meerdere deskundigheden beschikken.
3.2.3 V e r s c h i l l e n d e eisen b i n n e n é é n d e s k u n d i g h e i d s g e b i e d
In somimlge gevallen geiden voor de activiteiten binnen één deskundigheidsgebied
verschillende eisen voor kritieke massa. In de praktijk betekent dit dat activiteiten door
verschillende personen binnen of buiten de organisatie kunnen worden uitgevoerd en dat
de organisatie dan alsnog voldoet. Met andere woorden, het is goed mogelijk dat drie
van de vier activiteiten van één deskundigheid door medewerker A, B of C worden
uitgevoerd en de overige activiteiten door medevv'erker D en E.
Voor de deskundigheden '3. Vergunningveriening milieu' en '5. Toezicht en handhaving
milieu' geldt een verbijzondering. Voor deze deskundigheden is onderscheid gemaakt in
de sectoren (1) procesindustrie, (2) agrarisch en (3) afval. Medewerkers die binnen deze
sectoren actief zijn, dienen minimaal 1/3 van een fte te besteden aan deze sector én in
totaal minimaal 2/3 van een fte te besteden aan de deskundigheid '3.
Vergunningveriening milieu' o f ' 5 . Toezicht en handhaving milieu'.
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Spelregel: De bevoegd gezag organisatie dient
ongeacht waar activiteiten worden
uitgevoerd.

te voldoen

aan de

criteria,

Hieronder staat van deze mogelijkheid een concreet voorbeeld uitgewerkt.

3.2.4 M o g e i i j i c h e d e n v o o r i n t e g r a a l vv^erken
De optelsom van het aantal medewerkers in de deskundigheidstabellen is niet gelijk aan
het totaal aantal benodigde medewerkers. In de tabellen (deel B) staat hoeveel
medevv'erkers over een bepaalde deskundigheid moeten beschikken. Eén medewerker
kan beschikken over deskundigheid voor meerdere activiteiten, groepen van activiteiten
of deskundigheidsgebieden. De frequentie waarmee de taak uitgevoerd mioet vv'orden is
bepalend voor over hoeveel deskundigheidsgebieden één medevv'erker kan beschikken.

.^èetirt/xHwsL
Hè?.'

Een medewerker casemanagen besteedt 1/3 van zijn tijd aan de activiteiten behorende bij dit
jeskundigheidsgebied. Dit betekent dat de overige 2/3 van zijn tijd ten gunste kan korrien van een ander
deskundigheidsgebied.
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Spelregel: Eén persoon kan (delen van) meerdere deskundigheden
bezitten
daarbij is het ook mogelijk om generieke
en specialistische
deskundigheden
combineren.

en
te

Het verenigen van generieke en specialistische deskundigheden binnen één persoon is in
principe miogelijk als de opleiding, kennis en ervaring vanuit een specialistische
deskundigheid vaak binnen een generieke deskundigheid woi'den toegepast. Gangbare
voorbeelden hiervan zijn het comibineren van de generieke deskundigheden '2.
Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening' en '13. Bouwfysica', of bijvoorbeeld
het combineren van de generieke deskundigheid '3. Vergunningveriening milieu' en de
specialistische deskundigheid '22. Luchtkwaliteit'.
Spelregel:
De
deskundigheden
'8.
Behandelen
juridische
aspecten
vergunningverlening'
en '9, Behandelen
juridische
aspecten
toezicht
en
handhaving''
zijn te combineren
v/anneer
de domeinen
'bouw'
en
'milieu'
voldoende
geborgd zijn en een minimaal
aantal van vier medewerkers
voor
telde deskundigheden
tezamen zeker wordt
gesteld.
Organisaties die de activiteiten van de deskundigheidsgebieden '8. Behandelen juridische
aspecten vergunningverlening' en '9. Behandelen juridische aspecten toezicht en
handhaving' uitvoeren binnen zovvel net domein bouwen en milieu, kunnen voldoen met
vier medewerkers die ieder 2/3 fte besteden. Van deze vier miedewerkers dienen:
"

er twee te voldoen aan de eisen voor '8. Behandelen juridische aspecten
vergunningveriening' en twee te voldoen aan de eisen voor '9. Behandelen
juridische aspecten toezicht en handhaving'.

"

er twee hoofdzakelijk binnen het domein
hoofdzakelijk binnen het domein bouwen.

miilieu actief te

zijn

en

twee

Daardoor zijn er mogelijkheden tot collegiaal overieg en is er achterv/ang beschikbaar
binnen (1) deskundigheden vergunningverlening en toezicht & handhaving en (2) binnen
de domeinen bouwen en miilieu. Indien een organisatie alleen binnen het milieudomein
actief is, gelden alleen de eisen voor '8. Behandelen juridische aspecten
vergunningverlening' en de eisen voor '9. Behandelen juridische aspecten toezicht en
handhaving'.
Voor alle combinaties geldt de eis van functiescheiding op dossier- dan \Ne\ objectniveau.
3.2.5 F u n c t i e s c h e i d i n g
Voor functiescheiding gelden de volgende spelregels.
Spelregel: Voor de generalistische
deskundigheidsgebieden
geldt een
principiële
functiescheiding
op persoonsniveau
tussen vergunningverlening
enerzijds
en
toezicht en handhaving
anderzijds.
Deze scheiding op persoonsniveau
geldt ook
tussen vergunningverlening
of toezicht en handhaving
enerzijds en het bevoegd
gezag in de rol van initiatiefnemer
of ontwikkelaar
anderzijds.
12
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Voor de specialistische functies geldt een scheiding op object- of dossierniveau. Een
specialist die een advies heeft uitgebracht in het vergunningverieningproces voor dossier
X kan niet dezelfde zijn die in het toezicht- en handhavingproces een advies opstelt voor
ditzelfde dossier.
Bij toezicht en handhaving voor bouwwerken geldt nog een extra eis. De scheiding op
dossier- of objectniveau geldt ook tussen de bouwfase en de gebruiksfase voor de
toezichthouders. De toezichthouder die tijdens de bouw toezicht heeft gehouden kan niet
dezelfde ziin die in de gebruikfase het toezicht op ditzelfde object of dossier uitvoert.
Deze spelregel geldt niet voor de specialisten die de toezichthouder daarbij consulteert.

3.2.6 Complexe versus eenvoudige situaties en activiteiten •
Indien voldaan wordt aan de deskundigheidseisen voor complexere activiteiten, dan
v^'ordt automatisch voldaan aan de deskundigheidseisen voor dezelfde eenvoudige
activiteiten. Ditzelfde geldt ook voor de indeling in klassen bij de deskundigheden '3.
Vergunningveriening milieu' en '5. Toezicht en handhaving miiiieu'. Het is in de praktijk
mogelijk activiteiten te combineren binnen één medewerker. Waarbij geldt dat indien
deze medewerker voldoet aan de eisen voor de hoogste klasse ( I I I ) , deze medewerker
automatisch voldoet aan de eisen voor de lagere klassen ( I en II) binnen dezelfde sector.

In de deskundigheidstabellen is per deskundigheidsgebied aangegeven of er een
onderscheid is te maken tussen complexe en eenvoudige situaties waar binnen
activiteiten worden uitgevoerd. Aan het uitvoeren van de activiteiten zijn op deze manier
verschillende eisen gesteld afhankelijk van de complexiteit. De mate van complexiteit is
daarmee miede bepalend voor aan welke delen van de kritieke massa criteria de
organisatie moet voldoen.
Het bevoegd gezag bepaalt zelf welke situaties complex zijn en welke situaties
eenvoudig. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er
sprake is van een complexe of eenvoudige situatie. Daarbij gelden wel enkele richtlijnen.
Casemonagen
Meervoudige aanvragen waarbij onder andere sprake is van het in werking stellen of
wijzigen van vergunningplichtige bedrijfssituatie, zijn per definitie complex. De
complexiteit van overige aanvragen is afhankelijk van diverse factoren.
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vJ

bouwen
De complexiteit van de activiteiten wordt veroorzaakt door de ingewikkeldheid van de
activiteit zeif of het type bouwwerk. Hierbij zijn de volgende bouwwerken doorgaans nietcomiplex:
" (Schotel) antennes;
Gevelvvijzigingen;
Erf- en perceelsafscheidingen;
" Zonnecollectoi-en en zonnepanelen;
Dakkapel/dakopbouw;
" Dakramen;
^ Reclame
" Bijgebouw, berging/garage; overige gebruiksfunctie < 50 mi2
= Verbouvv'/aanbouw woningen;
= Geschakelde en seriematige bouw.
De volgende type bouwwerken zijn doorgaans complex:
Gestapelde bouw;
= Bouwvv'erken > 1000 m2;
" Bouwvv'erken vv'aar personen slapen (m.u.v, woningen).
De volgende aspecten kunnen een bouwwerk complex maken:
= Kvv'aliteit aangeleverde stukken;
" Aanvragers die de grenzen van de bouvv'regelgeving zoeken;
Bijzondere bouvv'miethoden;
"
Klachten/handhavingzaken;
" Calamiteiten;
= Verbouwingen vv/aarbij er gebruik gemaakt wordt van het rechtens verkregen
niveau;
= Bebouvv'de omgeving (kans schade omgeving/bouwveiligheid);
» Geiijkvv'aardigheden;
'
Meerdere functies;
" Aanvv'ezigheid brandmeld-/ontruimingsinstallaties;
« Woningen kunnen complex zijn als er sprake is van het opzoeken van grenzen bij
epc-, daglicht-, ventilatieberekeningen e t c ;
» Luxe villa bouw is meestal ook complex.
Deze indeling komt ook terug bij de specialistische deskundigheidsgebieden met het
accent bouwen: '13. Bouwfysica', '14. Brandveiligheid', '15. Construcdeve veiligheid' en
'16. Bouvv'akoestiek'.
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o

A fvvijidn

gsbesluifen

Comiplexe afwijkingsbesluiten
strijdigheid
niet
diverse
toetsingskaders, een groot
ontheffingen
tegelijkertijd
erfgoedbepalingen, etc) en/of

zijn bouwplannen of gebiedsontvvikkeling met potentiële
gemeentelijke,
provinciaie,
landelijke
en
Europese
aantal belanghebbenden, mieerdere procedures en/of
(o.a.
M.e.r.
procedures,
Natura
2000,
diverse
een relatief hoge kans op een Raad van State procedure.

Voor activiteiten miiiieu vv'ordt onderscheid gemiaakt in de klassen I, I I en I I I .
Uitgangspunt is dat bij het opstellen van de probleemianalyse (procescriterium 2) bepaald
vv'ordt of een inrichting com.plex of niet-complex is. Jaariijks Vv'ordt geëvalueerd of de
handhavingresuitaten
uitmonden
in
verbeteringen
ten
aanzien
van
de
handhaving(beieid)cydus (procescriterium 19.3 g). Dit geldt aiieen voor klasse I I , De
volgende indeling Vv'ordt gehanteerd ais richtlijn.

III

Cat, 1 en 2
3.1 t/m 4.2
Gat. 4.2 t/m 5

! Type A en 3
i Type B en C
\ Type C, incl. IPPC

Nee
; Nee
; Ja

: Nee
: Nee
; Ja

MBO, 3 jaar
MBO of HB07 3 jaar
HBO + sectorken.nis, 3
jaar

GeiUiQ
Van complexe situaties is sprake bij meervoudige bronnen.
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3.3 Definities
Om de criteria voor kritieke massa goed te kunnen begrijpen en te interpreteren zijn
heldere definities nodig. De criteria voor kritieke massa zijn uitgewerkt op basis van het
onderstaande modei.
Bastsopletditig
Opleiding
Asfi vuttende opteï ding
AantaJ jsreri
Werkervaring
Rösïs-4reqirsntïe

••

-^ :

si<kk"i;iMi

Aaiïvullejïöe kennis

Asfitai keren per jaar
Frequentie
•/3of 2/3vanfte

Minmiaaj 7 deskundigen

Sinithikbaarhem/inhuur
Wd

\

niet bmnen
•J1 !'l l i f t ' i

Figuur 1: Model kritieke massa
Op hoofdlijnen bestaat de kritieke massa uit de onderstaande elementen:
Des/func//g/?e/Cf
"
"
•

Opleiding: de minimale basisopleiding en een indicatie van de aard en de omivang
van de benodigde aanvullende opleidingen waarmee de kennis is te verkrijgen.
Werkervaring: het minimale aantal jaren relevante werkervaring die men nodig
heeft omi de taak zelfstandig uit te kunnen voeren.
Aanvullende kennis: de minimaal benodigde basiskennis en diepgaande kennis
voor de zelfstandige uitvoering van de taak, in aanvulling op de opleidingen.

Continu/telt
'
Frequentie: de minimale frequentie per jaar waarmee een taak zelfstandig moet
worden uitgevoerd om de deskundigheid te behouden.
" Aantal: het minimale aantal medewerkers met de omschreven deskundigheid en
frequentie waarover de organisatie moet kunnen beschikken om de noodzakelijke
deskundigheid te kunnen borgen.
16
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Borging: de omigeving vv'aar deze activiteiten uitgevoerd mioeten vv'orden (binnen
de overheid of uitbesteed) en de mogelijkheden die er zijn om in te huren.

In de onderstaande paragrafen vv'orden deze elementen van de kritieke miassa toegelicht
en Vv'orden wederom (daarbij behorende) spelregels geformuleerd. Allereerst vvordt in
figuur 2 gevisuaiiseerd hoe de criteria voor kritieke massa zijn weergegeven in deei B,
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Figuur 2. Elementen van de criteria voor kritieke massa

Naarn van de.
•deskundigheid
Activiteiten die
behoren tot. deze
•deskundigheid
M.!.(Vi!C.f!.-
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de óveri^ieid uitgevoerd moeten V'jorden (bijv,
d O or • het be v oe g d ge sa g se If a nd ere
gemeente/RUD,, regionale brandweer of •
: ':Veiligheidsrégio). en welke aan een.. . ;
.mati;tpartij..uittiesteed künnen Vv'orden

MinimaIé tijdsbesteding
die.de medeweikers per
j aa rr ëè n boy e ng én oe rnd e
i-activiteiten'dierien'te ,
bésteden '

\

|Minimai§ib;asis^
lllpofJqëlijkwMM
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/ dienen te beschik ke n
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•activiteiten realiseren,
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Minimale aanvullende
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waanover 'dèmëdéw erkers
. . die bovengenoemde
: activiteiten realiseren., '
dienen te beschikken -

Uitvoerinqmet a
3.3.1 Borging
In de tabellen is aangegeven of bepaalde activiteiten binnen de overheid uitgevoerd
iTiOeten vv'orden of aan miarktpartijen uitbesteed kunnen Vv'orden.
Spelregel:
Activiteiten
binnen de verschillende
deskundigheden
kunnen in
sommige gevallen worden uitbesteed en dienen in sommige gevallen binnen de
overheid uitgevoerd te worden.
Activiteiten dienen binnen de overheid uitgevoerd te worden, indien:
" De activiteit behoort tot één van de kernactiviteiten van de \Nabo.
<^ Een mogelijkheid bestaat voor belangenverstrengeling wanneer activiteiten
worden uitgevoerd door een marktpartij.
= De onafhankelijkheid van de'uitvoerende medewerker in het geding kan komen.
De
mogelijkheid
tot
uitbesteden
is
op
activiteitenniveau
binnen
de
deskundigheidsgebieden aangegeven. Indien de deskundigheid benodigd voor het
uitvoeren van de activiteit redeiijkervv'ijs alleen bij gespecialiseerde bureaus te
verv>/achten is, dan bestaat de mogeüjkheid deze activiteiten uit te besteden. Hiervoor
geldt dat specifieke activiteiten of deskundigheidsgebieden binnen de overheid
georganiseerd dienen te zijn.
Op de volgende pagina is in figuur 3 samengevat welke deskundigheidsgebieden binnen
de overheid uitgevoerd dienen te worden en welke mogelijk uitbesteed kunnen worden.
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Vergunningverlening •

Algemeen

T o e i i c h l v f i iidnrfhöving

Generieke
deskundigheden
pWergunninc-

Specialistische
deskundigheden

- ;••:
9 . bencDdeier-

Accent 'iuridiL'ch'

Accent ' h o u w e n '

1 7 . Sic'op en:
asbest

uonjtructieve
veiligheid

i&
Accent ' m i l i e u '

Af a)''-3t-r
(indirectE'iï;|f|

19. Büdem;-;it

20. E>:tem&:
•'5-iligrisid

Groen c:nM...-:?:,:;

n- 2^.

bouwitoffefi::;::

24. Stedi

Accent Vuimteiiike cittjenino''

25. E>:plciitatie.
en
DlaneconomiT

Cultuurhi

Legenda
Alle a c t i v i t e i t s n dienen binnen de o v e r h e i d georganiseerd te zijn
[isel van de a c t i v i t e i t e n dient binnen de overheid g e o r g a n i s e e r d te zijn
.Alle a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t b e s t e e d worden

Figuur 3: Schematische weergave van deskundigheidsgebieden die binnen de overheid
uitgevoerd moeten worden en die uitbesteed i<unnen worden.
Bij Deskundigheid '3. Vergunningverlening milieu' is activiteit 6 een uitzondering. Deze
mag worden uitbesteed aan een marktpartij, mits de uitbestedende overheidsorganisatie
beschikt over minimaal één medewerker die voor de deskundigheid nodig is voor
activiteit 5.
Spelregel: Ais uttbesteden is toegestaan dan zorgt het bevoegd gezag voor ttet
tijdig beschikken over de benodigde deskundigheid en zorgt het bevoegd gezag
dat de activiteiten
behorend bij de verschillende
deskundigheidsgebieden
v/orden uitgevoerd door de daartoe toegeruste
personen,
In de uitwerking in deei 5 van dit rapport is per deskundigheidsgebied aangegeven voor
weike (deien van) deskundigheden en of activiteiten uitbesteding mogelijk is en onder
welke aanvullende condities.
Deskundigheden zijn binnen de overheid georganiseerd als zij belegd zijn bij personen:
« die zijn aangesteld door het bevoegd gezag;
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«
"

^

die zijn aangesteld door het bestuur van een gemeenschappelijke regeling-^
waaraan het bevoegd gezag voor de betreffende activiteiten deelneemt;
aangesteld door derden of werkzaam ais zelfstandige zonder personeel, in de
vorm van detachering (de persoon werkt een vast aantal dagen per week voor
een vaste periode bij de overheidsorganisatie). Waarbij de overheidsorganisatie
zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitgevoerde vverkzaaiTiheden en
in staat is deze zeif te beoordelen. Daarvoor is het nodig dat de overheid zelf
minimaal één persoon in dienst heeft die beschikt over de betreffende
deskundigheden en behoort tot het eerste en tweede punt van bovenstaande
opsomming;
die zijn aangesteld door andere overheden (waar het bevoegd gezag geen
bestuuriijke verantwoordelijkheid voor draagt), waarmee het bevoegd gezag een
structureel samenwerkingscontract heeft,

Deskundigheden zijn uitbesteed als zij belegd zijn bij personen:
^ die zijn aangesteld door andere overheden (waar het bevoegd gezag geen
bestuuriijke verantwoordelijkheid voor draagt), waarmee het bevoegd gezag een
ad hoc-contract heeft gesloten voor het leveren van die deskundigheden;
= die zijn aangesteld door derden in de vorm van adviesdiensten (ad hoe advies,
geen detachering).

' Een regionale uitvoeringsdienst, een veiligheidsregio, een regionale brandweer zijn voorbeelden voor dergelijke gemeenschappelijke
regelingen; indien een andere juridische vorm voor een regionale uitvoeringsdienst wordt toegepast wordt die ook hier bedoeld.
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In onderstaand
weergegeven.

iguur 4 is de wijze van

ï>Biivnen>de!Overherdjbeteker»tibe!egd::by:5

beleggen

van activiteiten

scheniatiscl-

Uitbesteed b e t e k e n t belegc5 bij

Personen aangesteld door anders o v e r h e d e n
Personen aangesteld door het bevoegd gezag

w a a r m e e het Bevoegd Gezag een ad hocsame n v.' e rki n g s co nt ra ct he eft

Personen aangesteid door het b e s t u u r van een
gemeenschappelijke regeling

Personen aangesteld door derden in de v o r m van ( a d
hoe) a d v i e s d i e n s t e n , niet z i j n d e d e t a c h e r i n g

Personen aangesteld door d e r d e n of w e r k z a a m ais
zelfstandige zonder personeel, in de v o r m van
detachering
Personen aangesteld door andere o v e r h e d e n
w a a r m e e het Bevoegd Gezag een s t r u c t u r e e l
s a m e r i w e r i a n g s c o n t r a c t heeft

Figuur 4: schematische weergave van beleggen van activiteiten
het kader van uitbesteden.

bij de juiste personen in

Spelregel: Wanneer uitbesteden is toegestaan, zijn de benodigde kritieke massa
criteria
expliciet
benoemd
ln de deskundigheidstabellen
en behoudt
het
bevoegd gezag de bestuurlijke
verantwoordelijkheid.
Het bevoegd gezag is en blijft ook bij uitbesteding verantwoordelijk voor de inzet van de
betrokken deskundigheid bij het te nemen besluit.
Het bevoegd gezag blijft ook aitijd verantwoordelijk voor het voldoen aan kwaliteitseisen,
waaronder die van de kritieke massa criteria. Dit geldt wanneer de uitvoering van
(specifieke activiteiten binnen) deskundigheden wordt uitbesteed aan elke organisatie.
Dit geldt ook als sprake is van het werken onder mandaat. Het volledig overdragen van
verantwoordelijkheden, waaronder die voor het voldoen aan de kwaliteitscriteria, is
alleen mogelijk via het delegeren daarvan. Een Openbaar Lichaam op grond van de Wgr
leent zich hier, onder specifiek in de wet benoemde situaties.
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Spelregel:
organisatie

Wanneer
uitbesteden
is
te voldoen aan de criteria.

toegestaan

verklaart

de

uitvoerende

De organisatie die de betreffende deskundigheid levert aan het bevoegd gezag moet
voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de kritieke massa en de activiteiten dienen
uitgevoerd te wo.'den op basis van de overige criteria voor proces, inhoudelijke kwaliteit
en prioriteiten.
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3.3.2 Opleiding
De verschillende elementen van opleiding zijn als volgt gedefinieerd:

Basisopleiding:
(Het minimale denkniveau, uitgedrukt in termen van relevante M30, HBO of WO
ODieidina.
.Aanvullende opleiding(en);
De minimaal benodigde sanvuüende opieidingen, Alleen van toepassing indien de
betreffende onderwerpen niet aantoonbaar onderdeel uitmaken van de
basisopleiding. De benodigde permanente bijscholing is in het kader van dit project
niet uitgewerkt.
O

Basiscursus: een cursus van indicatief 1-5 dagen voor de genoemde
opleiding of het therria.

O

V/erdiepingscursus: een cursus of opleiding van indicatief 5-10 dagen per
genoemde opleiding of themia.

O

Specialistische opleiding: een opleiding van indicatief meer dan 10 dagen.
Specifieke modules, standaard opleidingen, post HBO opleidingen en
certificaten worden expliciet genoemd. Indien dit aan de orde is, wordt
actualiserinasDlicht vermeid.

Van medewerkers wordt verwacht dat zij de kennis die uit de genoten opleidingen voortkomt,
altijd actueel houden. Voor bijscholing zijn daartoe (nog) geen criteria opgenomen.

Een vergunningveriener Wet milieubeheei" met 20
jaar ervaring heeft als basis een MBO opleiding.
Ziin ervaring beslaat veel complexe procedures
met
zware • chemische
inrichtingen,
MER
procedures
en
hij
heeft
als
specialisatie
afvalstoffen.
Deze vergunningverlener kan aan alie criteria die
voor vergunningverlener klasse I I I afval worden
genoemd voldoen, mede gezien aanwezige kennis
en ervaring op het gebied van het '..AP, IPPC,
verbranden en storten. Echter gezien zijn
basisopleiding (een MBO opleiding) zou hij niet
voldoen aan de criteria voor opleiding.

Spelregel: Aan de in de tabellen benoemde opleidingseisen kan ook voldaan
worden door aantoonbaar gelijkwaardige
opleiding en/of verkregen werk- en
denkniveau door ruime ervaring.
Dit laatste kan bijvoorbeeld door middel van de systematiek die gehanteerd wordt in het
kader van de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 5019 (zie www.bpt.nu) of een volledig
uitgewerkte systematiek voor Erkenning Verworven Comipetenties (EVC).
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De systematiek van eerder verworven competenties kan worden toegepast in specifieke
gevallen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker mreer dan 2 jaar werkervaring heeft en
dat kan bewijzen met beoordelingen, getuigschriften en verklaringen. En de systematiek
is toepasbaar vv'anneer een medewerker met bijvoorbeeld met goede beoordelingen op
een hoger niveau of in een andere functie actief is dan waar hij een diploma voor bezit.
Indien het bevoegd gezag deze aantoonbare vergelijkbare opleidingseisen kan
motivei'en, dan voldoen de betreffende medewerkers en daarmee de organisaöe.

Spelregel:

Voorgeschreven

opleidlngselsen

betreffen

minimale

eisen.

In somimiige gevallen is het verstandig op eigen initiatief van het bevoegd gezag voor
bepaalde activiteiten academisch (\¥0) niveau in te zetten in plaats van HBO niveau. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de verschillende juridische deskundigheidsgebieden,
'13. Bouwfysica', '15. Constructieve veiligheid', '19. Externe veiligheid', '22.
Luchtkwaliteit', '20. Geluid' of bij '25. Cultuurhistorie'.
De noodzaak voor HBO of academisch niveau is hierbij lastig exact te bepalen. Daarom is
voor de kritieke miassa criteria in deze gevallen HBO als opleidingseis opgenomen.

2 fkSizopirAU.

/

Spelregel: Activiteiten kunnen worden uitgevoerd door medewerkers met een
lager opleidingsniveau
dan de criteria voorschrijven,
mits deze
uitvoering
gecontroleerd wordt door medewerkers die wel voldoen aan de gestelde eisen
voor dit
deskundigheidsgebied.
De tabellen bevatten het minimaal aanta! medewerkers dat moet beschikken over de
betreffende deskundigheden.
Dit betekent niet dat alle medewerkers die delen van de bijbehorende activiteiten
uitvoeren over de voorgeschreven deskundigheid moeten beschikken. Hieronder staat
voor de deskundigheid 'bouwfysica' een voorbeeld opgenomen dat de relatie met de
praktijk legt.
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3.3.3 W e r k e r v a r i n g
De verschillende elementen van 'werkervaring' zijn ais volgt gedefinieerd:

Het aantal jaren:
'

Het miinimale aantal jaren relevante werkervaring die mien nodig heeft om de
activiteit 100% zelfstandig uit te kunnen voeren. Relevante viferkervaring wordt
uitgedrukt in het type werk en/of het onderdeel van een deskundigheidsgebied
waarin de ervaring moet zijn opgedaan.

Basisfrequentie:
•

Het aantal keren dat een bepaalde activiteit mioet zijn uitgevoerd voordat deze
activiteit 100% zelfstandig kan vvorden uitgevoerd.

Tot het moment dat deze ervaring is opgedaan, vindt begeleiding plaats door medewerkers
die wel voldoen aan de ervaringseisen.

In de criteria wordt uitgegaan van '100 % zelfstandige uitoefening'. Medewerkers met
minder werkervaring kunnen (een deel van de) activiteiten uitvoeren, mits voldoende
begeleiding wordt gegeven door medewerkers met voldoende werkervaring.
3.3.4 A a n v u l l e n d e kennis
De-verschillende elementen van 'aanvullende kennis' zijn als volgt gedefinieerd:
^^^^^^^^
/Alleen ufd ^udbü. en 'jiepgadnue; Kctiius 15 opgenomen, inaien de betreffende onderwerpen niet
aantoonbaar onderdeel uitm.aken van de opleiding. Van de kennis die aantoonbaar onderdeel
uitmiaakt van de opleiding Vv'ordt verwacht dat deze kennis altijd actueel gehouden wordt.
Basiskennis betreft thema's, onderwerpen waarvoor inzicht en/of kennis nodig is van één of
meerdere van de onderstaande punten:
De structuur en systematiek van bepaalde wetgeving (inclusief jurisprudentie),
normen en overige cruciale kaders voor het deskundigheidsgebied.
De grondbeginselen, de dosis-effectrelaties en cumulatie van milieueffecten,
'

De grondbeginselen, de fysieke effecten en aandachtspunten bij veel voorkomende
oplossingen In (bQuw)werken,
De grondbeginselen, ruimtelijke consequenties en aandachtspunten bij ruimtelijke
planvormen.

Diepgaande kennis betreft thema's, onderv/erpen vvfaarvoor:
Het kunnen doorgronden van de opzet, data-invoer en resultaten van voor het
deskundigheidsgebied gangbare analysemiethoden, technische berekeningen,
bestekken en/of computerprogramma's nodig is;
"

Het ln onderlinge samenhang interpreteren en hanteren van verschillende
wetsvoorschriften nodig is;

•

Maatwerk per deskundigheidsgebied (o.a, actuaiiseringsplicht opgedane kennis) nodig
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3.3.5 Frequentie
De verschiliende elementen van 'frequentie' zijn als volgt gedefinieerd:

: l V ,{; j Aantal keer per jaar:
"

De minimale frequentie per jaar waarmee een activiteit zelfstandig moet worden
uitgevoerd om de deskundigheid te kunnen behouden.

Deel van een volledige weektaak waarin de activiteit zelfstandig wordt uitgevoerd om de
deskundigheid te kunnen behouden:
tenminste 2/3 van één fte
tenminste 1/3 van één fte

uAt^ ojm Her mMv^?e^ voc^i

Spelregel: De uitvoeringsfrequentie
is gebaseerd op het maken van voldoende
vlieguren voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit gericht op borging van
de
deskundigheid
in de praktijk
en
de
bijbehorende
producten
vakontwikkeling.
De essentie van de frequentie-eis is het maken van voldoende vlieguren om een activiteit
dusdanig vaak uit te voeren dat deze activiteit beheerst wordt, zelfstandig en met
voldoende, up to date, kennis kan worden uitgevoerd.
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Deze frequentie is bij voorkeur uitgedrukt in aantal keren dat activiteiten dienen te
worden verricht. Door de diversiteit in tijdsbesteding is het uitdrukken in aantallen keren
vaak niet eenduidig te maken. Daaroim is er in veel gevallen gekozen voor een
richtinggevende tijdsbesteding vertaaid in een deel (1/3 of 2/3 deei) van de totale
tijdsbesteding van een fulltime medewerker gebaseerd op een 36-urige vv'erkweek.
Het kunnen voldoen aan deze eis is vr\eóe afhankelijk van het werkaanbod om de
deskundigheid te kunnen onderhouden. Het uitbreiden van het werkaanbod door
samenwerking kan hierbij een stimulans zijn voor de vakontwikkeling en het bieden van
een uitdagende werkomigeving voor vakspecialisten die graag hun specifieke kennis zo
vaak mogelijk toepassen.

3.3.6 A a n t a l
De verschillende elementen van 'aantal' zijn ais volgt gedefinieerd:

Het miinimale aantal miedewerkers met de omschreven deskundigheid waarover men
mioet kunnen beschikken o~r de noodzakelijke deskundigheid te kunnen borgen.
Het minimium aantal is altijd 2 (m.u.v. BOA's). Het wordt aan de organisatie
overgelaten hoe het minimale aantal miedewerkers miet de omschreven
deskundigheid geborgd wordt, bijvoorbeeld door tijdige opleiding en werving.

Voor het uitvoeren van veel specialistische activiteiten is altijd een collegiale toets en/of
mogelijkheid tot overleg nodig door een collega die ook beschikt over minimaal de
benodigde deskundigheid voor deze activiteit. Dit omdat uitgangspunten, context, weten regelgeving, modellering, invoergegevens en de daarop gebaseerde analyses en
resultaten niet altijd eenduidig te bepalen zijn en de kans op fouten altijd aanwezig is.
Daarnaast geidt dat ook in geval van o.a. verlof, ziekte en vertrek voldoende
bedrijfszekerheid/continuïteit gegarandeerd kan worden. De uitzonderingen hierop zijn
die (onderdelen van) deskundigheidsgebieden waarvoor (1) de ervaringseis 0-1 jaar is en
(2) er geen eisen aan de frequentie worden gesteld die niet binnen enkele v^^eken
gerealiseerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de activiteit ' 1 . Onderhouden,
gebruiken en toegankelijk maken van informatie uit een Bodeminformatiesysteem (BIS)'
binnen de deskundigheid '18. Bodem, bouwstoffen, water'.

3.4 Opbouw
De kritieke massa
deskundigheden.

criteria

zijn

opgebouwd

uit

generieke

en

specialistische
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Tot de generieke deskundigheidsgebieden behoren handelingen/activiteiten die
een algemeen of generiek karakter hebben. Deze taken kunnen in principe
uitgevoerd vvorden door generalisten zonder expert te zijn op een specifiek
aspect. Voor deze deskundigheidsgebieden is het veeiat voldoende om over
basiskennis van verschillende aspecten te beschikken. Deze basiskennis stelt de
generalist In staat om zeifstandig afwegingen te maken, vvaar nodig specialisten in
te schakelen en omi de toepasbaarheid van het werk van de specialist te kunnen
beoordelen.
Onder specialistische deskundigheidsgebieden zijn die activiteiten uitgewerkt die
een expertmatig karakter hebben. Om deze taken te kunnen uitvoeren is
diepgaande kennis van een bepaald aspect nodig (bijvoorbeeld aangaande het
uitvoeren van geluidsberekeningen). In onderstaand figuur 5 zijn de generieke en
specialistische deskundigheidsgebieden weergegeven. De deskundigheidsgebieden
waarvoor een frequentie els van 2/3 fte geldt, zijn blauw gekleurd.

Generieke
deskundigheden

Casemanaaeri

Specialistische
d esk un d ig hed en

10. behandélénji
lU.'id'ïcne

Accent ''juridii-cri'

Bouwakoeïtiek

Accent 'bc'uvv^n'

Accent'milieu'

18. Afval wat
(indirecte^
lozinaen'i

1 9 . Bodem^:-^;.:
Water. e.Fi^;5-;W

2 0 . E>:terns-:;
veiligBêidKf

24. Stedenbouw
É>.' inrichting
op&nbare ruFrnte

Accent 'Tuimfeliike ordening'

17, Siüop en
asbest

ecDlogit:

25. ExDlcutötie
en
plansccnomi?

Cuituurht5t0!"t&;:w

Legenda
a c t i v i t e i t e n met Ban f r e q u e n t i e van 2 / 3 f t e
Deel van de a c t i v i t e i t e n met frequentie van 2 / 3 , deel met i / 3

fte

.i>.lle' a c t i v i t e i t e n met een f r e q u e n t i e van 1/3 f t e

Figuur 5: Deskundigheidsgebieden
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De deskundigheid '12. Buitengewone opsporing' is hierin een bijzondere, gezien BOA's bij
voorkeur fuiltime toezichthouder zijn, waaiA'an minimaal 1/3 van een fte actief met BOA
activiteiten. Voor'ketentoezicht' geldt een soortgelijke voorkeur.

Spelregel:
Eik bevoegd gezag moet voor het kunnen uitvoeren
van de
sanctiestrategie
24 uur per dag, 7 dagen per week beschikken over BOA's met
bevoegdheden voor alle wettelijke bepalingen uit de afbakening.
BOA's zijn niet alleen noodzakelijk voor de bestuurlijke strafbeschikking maar ook voor
opstellen van PV's. Het opnemen van eisen t.a.v. BOA's is ingegeven vanuit de noodzaak
om te allen tijde over het volledige pakket aan interventie mogelijkheden te kunnen
beschikken als bevoegd gezag.
Voorts moet het bevoegd gezag altijd het instrument 'bestuurlijke strafbeschikking',
indien aan de orde, kunnen inzetten. Voor zaken waarin veel personen moeten worden
gehoord of in lastige zaken, is het nodig om twee (of meer) BOA's tegelijkertijd in te
kunnen zetten,
De eisen die aan individuele BOA's worden gesteld, zijn op basis van het Besluit
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BBO) en de bijbehorende Circulaire bekwaamheid
al verankerd.
In deel B zijn de kritieke massa criteria in detail uitgewerkt in deskundigheidstabellen.
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4

Procescriteria

4.1 Waarom?
Voor de totstandkoming
van producten
zoals vergunningen, controles en
handhavingacties zijn diverse werkprocessen nodig. Transparantie en bestuurlijke
vastlegging spelen daarin een belangrijke rol. De procescriteria samien leiden tot een
sluitende cyclus en kwaliteitsborging.
Op alle kritieke punten van overdracht in het hoofdproces van vergunningveriening en
toezicht en handhaving dient goed nagedacht te worden over de borging van kwaliteit.
De criteria bieden de kaders voor het kwaliteitssysteem van het bevoegd gezag. De
criteria geven de elemienten aan die minimaal aanwezig moeten zijn. Daarnaast moeten
de criteria gebruikt worden bij het inrichten van de organisatie, bijvoorbeeld om
onafhankelijke oordeelsvorming te borgen.
Zoals het woord 'procescriteria' doet vermoeden, betreft het eisen aan het
het proces te verbeteren, dient de output en outcome in positieve zin te
Naast de procescriteria wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van outputcriteria, zoals omschreven in de Handleiding output- en outcomecriteria
(februari 2012).

proces. Door
ontwikkelen.
en outcomie
van de VNG

4.2 Ovei-wegingen
4.2.1 Siuitende BlG-8
De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de beleidscyclus. Door de
criteria te volgen wordt de cyclus gesloten. Daarbij is de BIG-8 gehanteerd. Dit model
maakt vanuit een strategisch kader de vertaling naar operationeel beleid ten behoeve
van kwaliteitsborging te samen met een sluitende planning en contro! cyclus, De eisen
die v^oróen gesteld aan een sluitende BIG-8 (zie figuur hiernaast) komen grotendeels
overeen met de eisen uit de ISO Norm

9001:2008,
De criteria
zoals vastgelegd
in de
rapportage "Professionalisering van de
milieuhandhaving; Kwaliteitscriteria, doe je
voordeel met het oordeel" en de IPO norm
kwaliteitsmanagement
bedrijfsgebonden
omgevingstaken vormden het vertrekpunt
bij het ordenen van de criteria. Figuur 6:
BIG-8 model

^

Sslt.

Rapportage S
evaluatie

Voorbereiden

i

Strategische
cyclus

Operationeel

'^'^^cyclus^^^

Morihoren

'Uitv.oeren
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4.2.2 iransiDarantie in de uitvoering
Voorgeschi'even documentatie volgens de criteria wat betreft proces,
kwaliteit en prioriteiten, leidt niet per definitie tot meer bureaucratie.

inhoudeiijke

In de procescriteria wordt onder andere verwezen naar het handhavingsbeleid, de
naleefstrategie, oe sanctiestrategie, de probleemanalyse, de prioriteitstelling en de
verantwoording. Hiermee wordt niet beoogd dat deze onderwerpen allemaal in
verschillende documenten uitgeschreven moeten vv'orden. Het is bijvoorbeeld goed
m.ogelijk om de probleemanalyse, naleefstrategie, sanctiestrategie en doelstellingen in
één document uit te werken.
Het gaat er om dat de verschillende analyses, strategieën, prioriteiten en doelstellingen
transparant zijn, echt worden vastgesteld en dat de organisatie hier aantoonbaar naar
handelt.

4.2.3 A n d e r e kvv'aiiteitseisen
Voor de activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving op de bodemsanering
gelden zeer specifieke eisen. In aanvulling op de geformuleerde procescriteria gelden de
SIKB-eisen. Voor provincies gelden de eisen conformi normblad 8001 en voor gemeenten
geldt normblad 8002. In 2010 zijn de output- en outcomiecriteria ontwikkeld voor VTHtaken. Het biedt organisaties handvatten voor het stellen van meetbare doelen en
afrekenbare resultaten. De ouput- en outcomecriteria zijn daarmee een waardevolle
concretisering van de in de procescriteria gevraagde doelen.

4.3 Processtappen
In onderstaande paragrafen worden de 7 elementen van de BIG-8 toegelicht. Per
element zijn een aantal kernvragen opgenomen die het bevoegd gezag zichzelf zal
moeten stellen bij het beoordelen of zij voldoet aan de eisen conform de procescriteria.
Het volledige overzicht miet procescriteria is opgenomen in deel C.

4.3.1 Rapportage en evaluatie
In essentie betreft deze stap het analyseren van alleriei relevante elementen dan wel
veranderingen voor de vergunningverienings- en handhavingsorganisatie.
=

Voor de vergunningverieningsorganisatie betreft dit met name een analyse van
het huidige en toekomstige inrichtingenbestand inclusief het aantal te verwachten
vergunningen en de actualiteit van het milieudeel van de vergunningen..

»

Voor de handhavingsorganisatie zijn dit bijvoorbeeld wijzigingen in het beleid, in
het takenpakket of in het bedrijvenbestand, dan wel de verbetering of
33
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verslechtering van het naleefgedrag van bedrijven/inrichtingen o f v a n de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving in de regio.

Handelt mijn organisstie op grond var, een probieemanalyse?
Legt mijn organisatie verantwoording af over inzet, prestaties en resultaten?
Vergelijkt mijn organisatie haar prestaties met anderen?

4.3.2 Strategisch b e l e i d s k a d e r
De volgende stap in het beleidsproces is het voorbereiden en voorieggen van priorite iten
en meetbare doelstellingen aan het bestuur van de vergunningveriening- en
handhavingsorganisatie, het bespreken van keuzes met de politiek en het nemen van
besluiten over de te stellen doelen op het gebied van vergunningveriening en
handhaving. De uitgevoerde beleidsevaluatie legt voor deze stap de basis, waarbij out:Dut
en outcome indicatoren gebruikt worden om de doelen te stellen.

ms

Heeft mijn organisatie prioriteiten gesteld op basis van de probleemanalyse?
Worden in mijn organisatie de doeien van vergunningverlening en handhaving (per
beleidsveld) omschreven?
Is voor de prioriteiten de geplande personele capaciteit in de begroting vastgelegd?
Is voor de prioriteiten de geplande financiële capaciteit in de begroting vastgelegd?

4.3.3 O p e r a t i o n e e l b e l e i d s k a d e r
In deze stap moeten prioriteiten
strategieën en objectieve criteria.

en doelstellingen

worden

vertaald

in

concrete

=

Voor de vergunningverieningorganisatie worden prioriteiten en doelstellingen
vertaald in een set van objectieve criteria voor toetsing.

'

Voor de handhavingorganisatie worden de prioriteiten en doelstellingen vertaaid
naar doelgroepen en in naievingstrategieën (of indien reeds aanwezig het
periodiek toetsen daarvan). Pas dan blijkt op welke wijze specifieke doelgroepen
in de praktijk benaderd mioeten gaan worden en hoe bepaalde beleidsaspecten
(zoals bijvoorbeeld strenger sanctioneren of minder gedogen) moeten gaan
uitpakken.
«ilKemvragen^opei^ationeel^belèiïlslcitle
delt mijn vergunningverieningsorganisatle op basis van een strategie en
objectieve criteria voor het beoordelen, verlenen en/of weigeren van een
omgevingsvergunning?
Handelt mijn handhavingsorganisatie op grond van een nalevingstrategie die de inzet
van overige instrumenten, niet zijnde handhaving, omvat?
Is er een toezichtstrategie opgesteld?
Is er een sanctiestrategie opgesteld?
Is er een gedoogstrategie opgesteld?
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4.3.4 Planning en control
Centraal in deze stap staat het toewijzen van de noodzakelijke capaciteit en financiële
middelen die nodig zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Hiertoe Vi'orden
organisatorische condities gesteld en een systematiek van interne borging ingericht voor
de wijze waarop werkzaamheden beheerst kunnen worden uitgevoerd. De bouwstenen
voor deze stap zijn de resultaten van de beleidsevaluatie, de prioriteiten daaruit,
doelsteliinqen voor de komende oeriode en overeenstemming overte voeren strategieën.

Kan mijn organisatie aantonen dat zij voldoet aan de benodigde kritieke massa?
Kan mijn organisatie de (personele) onafhankelijkheid borgen van
vergunningverleners en toezichthouders en handhavers?
Heeft mijn organisatie regelingen getroffen voor functiescheiding tussen
vergunningverlening en handhaving op persoons- dan wel objectniveau?
Bevatten toegewezen capaciteit en financiële middelen een duidelijke verbinding met
de doelstellingen en prioriteiten?
Handelt mijn organisatie op grond van een systematiek van interne borging van de
wijze waarop de werkzaamheden beheerst kunnen worden uitgevoerd?
Is het informatiebeheer op orde?

4.3.5 V o o r b e r e i d e n
De essentie van deze stap is een goede voorbereiding van de af te geven vergunning en
het uit te voeren controlebezoek door eerst te kijken naar de resultaten van eerdere
vergunningverleningsprocedures
met
gelijke
initiatief nem. ers
en van
eerdere
controlebezoeken,
de
meldingen,
klachten
en
incidenten,
eventuele
rapportageverplichtingen, van toepassing zijnde naievingstrategieën, etc.
Kernvragen voorbereiden
Wordt er voor de voorbereiding en uitvoering van de vergunningverienings- en
handhavingstaken gehandeld op grond van protocollen en werkinstructies?
•Heeft mijn organisatie een uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening en
toezicht en handhaving?
Handelt mijn organisatie op basis van protocollen voor communicatie,
informatiebeheer en Informatie-uitwisseling?

4.3.6 Uitvoering
Dit kernelement betreft de uitvoering van de te verienen vergunningen
controlebezoek zelf (inclusief de hieruit volgende acties).

en het

Beschikt mijn organisatie over voldoende kwantitatieve en kwalitatieve voorzieningen
en hulpmiddelen die de taakuitvoering informatietechnisch, Inhoudelijk technisch,
juridisch en administratief mogelijk maken?
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4.3.7 M o n i t o r i n g
Het iaatste ondei'deel van de beleidscyclus is de monitoring van diverse zaken die
relevant zijn voor bijsturing in de operationele cyclus (bijvoorbeeld het aantal/de aard/de
comiplexiteit van de te verwachte vergunningen of het aantal gerealiseerde controles, het
bestede aantal uren, etc.) of als input voor de beleidsevaluatie (zoals de verbetering of
verslechtering van het naleefgedrag van bedrijven of de milieukwaliteit in de regio).
Daarbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van output- en outcome indicatoren, zoals
omschreven in de Handleiding input- en outcomecriteria van de VNG (februari 2012).
1
^orgt u voor het het monitoren van de diverse vergunningverlening- en
handhavingdoelen van vastgestelde indicatoren?
Vv'orden de vergunningverlening- en handhavingresuitaten weergegeven in een
verantwoordingsrapportage?

36

Uitvoerinqmet ambitie.n

4.4 loepassing van de criteria
In deei C zijn de kwaliteitscriteria wat betreft pj-oces, inhoudelijke kvv'aiiteiten en
prioriteiten per BIG-8 element uitgewerkt. De bevoegd gezag organisaties dienen aan
deze criteria te voldoen. Hieronder staat per BIG-8 element de procescriteria op
loofulijnen weergegeven.
Pnotiieiten op Dasisvan probiee-Tianalyse
Lioeleri vsrgunniiicverlsniiig sn ru^ndlisvina
Handelen op gronu van
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Figuur 7: Schemiatische weergave van de procescriteria
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5

Criteria voor inhoudeiijke kwaliteit en prioriteiten

5.1 Waarom?
De criteria voor inhoud en prioriteiten bepalen de minimale ondergrens binnen de
werkprocessen. Het gaat bijvoorbeeld om criteria met betrekking tot de diepgang
waarimee getoetst wordt en landelijke prioriteiten.
Uitgangspunt bij het opstellen van de criteria voor inhoud en prioriteiten was dat er een
inhoudelijke ondergrens nodig is om voldoende robuustheid mee te geven aan de
criteria.

5.2 Definitie
De
1.
2.
3.
4.
5.

inhoudelijke criteria hebben betrekking op:
Inhoudelijke elementen probleemanalyse, beleid, strategie en programma
Diepgang toetsing vergunningen bouw en toezicht bouwfase;
Wijze van toezicht ter plaatse;
Toepassing landelijke sanctiestrategie;
Landelijke prioriteiten toezicht en handhaving.

5.2.1. i n h o u d e i i j k e e l e m e n t e n p r o b l e e m a n a l y s e , b e l e i d , s t r a t e g i e e n
programma
Door de VROM-Inspectie is in het verieden een 'adequate niveau' gedefinieerd. Dit niveau
betrof niet alleen de wettelijke eisen, maar ook procedurele en inhoudelijke eisen voor
niet-Vv'etteiijke elementen voor een goede taakuitoefening. De wijze van formuleren van
deze eisen lijkt in veel gevallen op wat in dit rapport'procescriteria' zijn.
Het adequate niveau bevat veel waardevolle punten. De procescriteria zijn nader
gespecificeerd en aangevuld op basis van formuleringen uit het adequate niveau.
Uitgangpunt daarbij Vv'as om niet het detailniveau uit het.adequate niveau over te nemen.
Enkele punten vanuit het adequate niveau zijn expliciet gemaakt in de procescriteria. Het
betreft met name:
1. Toezicht bestaande gebouwenvoorraad;
2. bandbreedte voor de toezichtstrategie en het bijbehorende programma.
Door in de probleemanalyse expliciet te vermelden dat toezicht betrekking heeft op de
bestaande gebouwenvoorraad
en bouwen zonder of in afwijking van de
omgevingsvergunning, is het bevoegd gezag vervolgens gehouden om dit toezicht ook
feitelijk met de vastgestelde frequenties, diepgang en op basis van de toezicht- en
sanctiestrategie op te nemen in het uitvoeringsprogramma en als zodanig uit te voeren.
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5.2.2. l o e t s - e n t o e z i c i i t p r o t o c o l
De inhoudelijke ondergrens Vv-ordt onder andere bepaald door de werkwijze en diepgang
• vanuit het toets en integrale toezichtprotocol. Beide protocollen zijn naar buiten gebracht
door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, nadat de VROM-inspectie het daarin
geadviseerde collectieve niveau van diepgang als adequaat heeft beoordeeld. Het
collectieve niveau is dat niveau waar je als overheid tenminste aan moet kunnen
voldoen.
In het BIG-8 element operationeei beleidskader is het volgende opgenomien:
« Het bevoegd gezag toetst op basis van een systemiatiek (inclusief het collectieve
niveau) zoals beschreven in het toetsprotocol (of vergelijkbaai-);
e Het bevoegd gezag voert toezicht uit op basis van een systemiatiek (inclusief het
collectieve niveau) zoals beschreven in het integraal toezichtprotocol
(of
vergelijkbaar).
Hiermee wordt niet aiieen een eis gesteld aan de te hanteren systemiatiek maar ook de
diepgang daarbinnen. Om recht te doen aan het uitgangspunt dat het bevoegd gezag zelf
een gedegen risicoafweging moet maken op basis van lokale omstandigheden bestaat de
miogelijkheid omi, gemotiveerd, af te wijken van het hierboven genoemde collectieve
niveau.
De essentie is dat transparant en op basis van een bestuuriijk vastgestelde aanpak wordt
gevv'erkt. De gemeenteraad en de burgers moeten kunnen weten met welke kvvaliteit een
taak uitgevoerd wordt. ,
5.2.3. Wijze v a n t o e z i c h t ter p l a a t s e
Geadviseerd wordt om te streven naar het uitvoeren van preventieve controles op één en
hetzelfde toezichtmioment. Dit vanuit het oogmerk van de \¥abo om de lastendruk te
verm.inderen. Dit streven is opgenomen bij het BIG-8 element uitvoering.
5.2.4. Landelijke s a n c t i e s t r a t e g i e
Het overnemen van de landelijke sanctiestrategie is verplicht. De uitwerking daarvan is
opgenomen onder het BIG-8 element "Operationeel Beleidskader". De landelijke
sanctiestrategie wordt geoptimaliseerd en op maat gemaakt voor de afbakening van de
kwaliteitscriteria en te komien tot een (nieuwe) landelijke handhavingstrategie (inclusief
de interpretatie voor bouwaspecten en handreikingen voor de wijze waarop politie en OM
zich binden aan de sanctie en/of handhavingstrategie). Deze nieuwe handhavingstrategie
zal de huidige sanctiestrategie vervangen en wordt in 2013 verwacht.
5.2.5. Landelijke prioriteiten
In het handhavingsbeleid van het bestuursorgaan wordt uitwerking gegeven aan de
landelijke prioriteiten. Dit criterium is uitgewerkt in BIG-8 element "strategisch
beleidskader".
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5.3 Toepassing van de criteria
De criteria voor inhoud en prioriteit zijn verwerkt in de tabellen met de procescriteria (zie
deel C). Een toets op de procescriteria irnpiiceert daarmee ook een toets op de
inhoudeiijke criteria.

40

Bijlage 1: Rechtstreekse verboden

Wetten

Aitikcl

Wabo
Flora- en F a u n a w e t ,
Monumentenwet 1988,
Natuurbeschermingswet
1998

y. \. lid I

Wet m i l i e u b e h e e r

Omsclirijvinij
Verbod tot uitvoeren project zondei- oiTigevingsvergunniriq.

: Aanliakei s

Toezicht en handhaving voor zover het betreft de naleving van oingevingsveigunningplichtige activiteiten.

\ :i.,la
; 8.1

Algemene zorgpliclit.

Verbod opricliten, verandercjn, in werking liebben van een inriciiting.
Algemene
regels en maatwerkvoorschiiften.
: 8.40 en 8.42
Varboden nadelige liandeliiigen mbt afvalstoffen te verrichten, en verpliditing maatregelen treffen ivm handelen of
10. :l.
nalaten m.b.t. afvalstoffen.
Verbod storten of op bodem brengen van afvalstoffen.
• 10,2
Verbod bepaalde liaridelingen die bij AnivL^ worden gesteld, te verrichten in liet belang van het voorkomen of beperkeri
van het ontstaan van afvalstoffen.
Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving):
Besluit beheer autobanden;
Besluit beheer autowrakken;
"
Besluit belieer batterijen en accu's 2008;
"
Besluit beheer eiektrisclie en elektronische apparatuur;
10.15
''
Besluit beheer verpakkingen en papier en karton;
Besluit bodemkwaliteit;
Regeling beheer batterijen en accu's 2008;
:"
Regeling Europese afvalstoffenlijst;
Wijzigingsbesluit Besluit beheer autobanden, enz. (aanpassing van de meldings- en mededelingsl:ermijn (onbeperkte
geldigheid melding en mededeling);
Wijzigingsbesluit Besluit beheer autovyrakken, enz. (verbetering regels autowrakken en autobanden).
10.16
Verpliditing tot liet voeren van bepaalde aanduidingen op stoffen, prei:)araten of producten of de verpakking daarvan.
Verpliditingen met betrekking tot liet innemen, nuttig toepassen of verwijderen van daarbij aangewezen categorieën van
10.17
. stoffen, preparaten of producten.
10.30
Verbod lozing afvalwater of afval op een werk (riool) anders dan vanuit inrichting.
10.37
Verbod zich door afgifte aan een ander van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen.
10.44
Verplichting begeleidingsbrief bij vervoer bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
10.54
Verbod tot nuttig toepassen of verwijderen gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting.
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Verboden bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen voor andeien tegen vergoeding te vervoeren, te verhandelen, of
ten behoeve van anderen te bemiddelen bij liet beheer ervan,
17,1 en 1 7,2 Ongewone voorvallen (melden en niaatrégelen).
Verboden (laten) gebruiken gronden en bouwwerken in strijd niet bestemmingsplan, inpassings|:ilan, projectbesluit,
beheersverordening, besluit tot buiten toepassing laten bestemniiiigsplan e t c , een voorbereidirigsbesluit, provinciale
7,10
verordening, algemene maatregel van bestuur, aanwijzing.
, Plus verbod tot gedraging in strijd met vergunning- of ontheffingvoorschrift.
Verbod zonder vergunning als bedoeld in artikel 40:
a, een gebouw te bouwen in afwijking Bouwbesluit;
b, een Lxiuwwerk, niet zijnde een getwuw, te bouwen in afwijking Bouwbesluit;
c, een standplaats te bouwen in afwijking Bouwbesluit,
Plus verbod:
a, een bestaand gebouw in een staat te brengen, te lateri komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van
Ib
dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften;
b, een bestaand bouwwerk, niet zijnde een gebouw, in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet
voldoet aan de op de staat van dat bouwwerk van toepassing zijnde voorschriften;
c, een bestaande standplaats in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat
van die standplaats van toepassing zijnde voorschriften,
. Plus verbod een gebouw, bouwwerk, niet zijnde een gebouw, of staridplaai;s, dan wel deel daarvan, in stand te laten voor
zover bij het bouwen daarvan niet is voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften.
Verbod zonder vergunning een bouwwerk, erf, etc, te bouwen of te gebruiken etc, in afwijking van Bouwverordening,
7b
Bijzondere verplichtingen (o,a. staat van gebouvVbouwwerk/standplaats, redelijke eisen van welstand, sluiting
14a
terrein/bouwwerk/etc,),
Verbod zonder vergunning te bouwen of in stand te laten.
40
Verbod i,v,m, woonvergunning.
50
Zorgplicht en regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving):
»
Besluit bodemkwaliteit;
Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998;
6 t / m 13
"
Besluit lozing afvalwater liuishouclens;
."
Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer.
Verplichting tot melding van verontreiniging of de aantasting van de bodem.
27
Verplichting te voldoen aan bevel i,v,m, ongewoon voorval.
30
Verplichting tot nakoming saneringsplan.
39a
Verplichting tot nakoming nazorgplan.
39e
Verplichting te voldoen aan bevel m,b,t, onderzoeksgeval op de daarbij aangegeven wijze nader onderzoek te verrichten,
43
of m,b,t, een geval van ernstige verontreiniging tijdelijke beveiligingsmaatregelen te treffen.
Verplichting tot naleving voorschriften bij vrijstelling voor categorieën van gevallen van de algemene regels ter
64
bescherming van de bodem.
Verplichting tot naleving beperkingen of vooi-schriften bij ontheffing van regels van AMvB.
65
10,55

Wet ruimtelijke ordening

Woningwet

Wet bodembescherming
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Bijlage 2: Afkortingenlijst
ADR
AMvB
AO/IC
•Awb
BAG
B.AT
BBO
BBT
Bevi
BOA
BREFs
BRL
Brzo
B\NT
EV
EVC
HBO
IL
IMRO
IPO
IPPC
ISO
LNV
m.e.r.
MBO

Nb-wet
NEN
NeR
NPR
NRB
OC&W
OM
PGS
PRTR
PUmA
PV
Ora
Revi
RNVGS
RO

Article Dangereux de Route
Algemene Maatregel van Bestuur
Administratieve Organisatie en Interne Controle
Algemene wet bestuursrecht
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Best Available Techniques
Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Beste Beschikbare Technieken
Bestuit externe veiligheid inrichtingen
Buitengewoon opsporingsamibtenaar
BAT Reference documents
Beoordelingsrichtlijn
Besluit risico's zware ongevallen
Bouw en Woning Toezicht
Externe Veiligheid
Erkenning Verworven Competenties
Hoger Beroepsondervv'ijs
Industrie Lawaai
Informatie Model Ruimtelijke Ordening
Interprovinciaal Overleg
Integrated Pollution Prevention and Control
International Standards Organisation
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
milieueffectrapportage
Middelbaar Beroepsonderwijs
Natuurbeschermingswet
Nederiandse Norm
Nederiandse emissierichtlijn lucht
Nederiandse praktijkrichtlijn
Nederiandse Richtiijn Bodem:bescherm.!ng
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Openbaar Ministerie
Publicatiereeks gevaariijke stoffen
Pollutant Release Transfer Register
Programma Uitvoering met Ambitie
Proces verbaai
Quantitatieve Risico Analyse
Regeling externe veiligheid inrichtingen
Risiconormering vervoer gevaariijke stoffen
Ruimtelijke Ordening
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SIKB
SVBP
VBS
VNG
VOGM/BUGM
VROM
VTH
vvgb
Wabo
\¥bb
Wgh
Wm
V\/MS
WO
\¥ro

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem.beheer
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
Veiiigheidsbeheersysteem
Vereniging van Nederiandse Gemeenten
Vervolgbijdrageregeiing Ontwikkeling Gemeentelijk Milieubeleid
/ Bijdrageregeling Uitvoering Gemeentelijk Milieubeleid
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
vergunningveriening, toezicht en handhaving
verklaring van geen bedenkingen
\¥et algemene bepalingen omgevingsrecht
\¥et bodembeschemiing
Wet geluidshinder
Wet milieubeheer
Wet Milieugevaariijke Stoffen
Wetenschappelijk onderwijs
Vi'et ruimtelijke ordening
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Deel B:

Criteria voor kritieke massa

Generieke deskundigineidsgebieden

e

1. Casemanagen
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overlieid uitgevoerd worderi. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren. Een medewerker
op HBO-niveau beoordeelt bij de Intake per geval of er spiake is van een coniplexe of eenvoudige situatie,
Activiteiten
1. ^1 bitvóereh toets pp volledigheid;
'
.
2. •Org'anisëfen/.begelèidèn van overleg met de aanvrager (vooroverleg),
3. Bëwakèh'procés, integraliteit en vqoitgang vah de aanvraa
'
,
.4;.' inschakélen ,Van vakdisci
en wanneer nódig extërné.paitijen (coördineren inlioudelijke Volledigheid).
5. ."Het 'uitzeitten yan adviesaanvragen aan de wettelijkeadviseursv
:
.6C JBeslult;(iatën);samensteiieii en coördiherèn.
'L''".:':•!
; .
:: . ' ..... .
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zes activiteiten uitvoeren voor
aiieen eenvoudige situaties
Opleiding
Basisopleiding:
l"<elevante MBO

Werltervaring
2 jaar in procesmanagement en
het afhandelen van Awb
procedures

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Structuur en systematiek
(bouw)tekeningen

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
zes activiteiten.

Aanvullende opleiding(en):
•
Basiscursus Omgevingsrecht
Basiscursus Awb
een of meerdere complexe situaties
Opleiding
Denkniveau:
Relevante HBO
Aanvullende
opleiding(eri):
Zie eenvoudige situaties

Werltervaring
3 jaar in procesmanagement en
het afhandelen van Awb
procedures

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie eenvoudiqe

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze zes activiteiten uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan de bovengenoemde criteria
alleen eenvoudige situaties
deskundigheid 'Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening'
Veraunningverleninq milieu' (blz, 49),
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
een of meerdere complexe situaties
deskundigheid 'Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening'
'Vergunningverlening milieu' (blz, 49),

situaties

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
zes activiteiten en/of begeleiden
van 5 complexe meervoudige
aanvragen.

voor eenvoudige situaties óf de criteria voor de
(blz. 46) óf de criteria voor de deskundigheid '
voor complexe situaties óf de criteria voor de
(blz, 46) óf de criteria voor de deskundigheid
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2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoeiTl worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag tliuishoren. Een medewerker
op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er spral^e is van een complexe of eenvoudige situatie.
Activiteit

d,

opstellen conceptvergunninq en bepalen voóiwaarden op basis van (eventuele) bijdragen |ui ISl en specialisten;

;

Fi^pn aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren voor
alleen eenvoudige situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(en);
•
Basiscursus brandveiligheid
Basiscursus Wm
Basiscursus Wro (bestemming)
Basiscursus monumenten
Basiscursus omgevingsreclit
Basiscursus bouwfysica en bouw- en woningtoezicht
een of meerdere complexe situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleiding(en):
Zie eenvoudige situaties (van activiteit 1)
'
Specialistische opleiding ambtenaar bouw- en
woninatoezicht I en I I
Medewerkers die aan deze eisen voldoen, voldoen ook aan de

Werkervaring
.3 jaar (inclusief het verzamelen
en/of opmaken van
voorscliriften)

Werkervaring
.3 jaar (inclusief het verzamelen
en/of opmaken van
voorscliriften)

Aanvullende kennis

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zes activiteit.

Diepgaande kennis:
Bouwbesluit en
bouwverordening
Werking
gelijk waard iglieidsbesli-iit

Aanvullende kennis

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zes activiteit.

Diei:)gaande kennis:
"
Zie eenvoudige situaties
(van activiteit 1)

eisen om de activiteiten 1 t/m 6 uitvoeren van de deskundigheid 1. Casemanagen,

Fi.sen aan o r a a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudiqe situaties
alleen eenvoudiqe situaties
minimaal 2 medewerkers met minimaal HBO denkniveau die voldoen aan bovengenoemde criteria voor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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Activiteiten
*2,,'', ïnhoüdëiijk^^^^
en-béppi'delèh ziênswijzöiisëh bèzwai'enbij het.bouweiï van een ijouwvverk eri/of planologisclie ontheffing'bij
gebruik gronden en bouwwéi'ijéïT, '. • ' v;
.^':::.y"'"
y.'-'y'.'
••
;
S. • Beoordelen.iaanvraaq'ÖiïïgëyM^
buitenplansë:. ontiieffing voói': hèt gébruiken van gronden of bouwwerken In strijd met het
• bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of eèn voöifiëreidjngsbesliiit (iiryerbaiicl iirêt het afvyijkihgsbesluit)
,as---'beoordelen, aanvraag; • .
.• ••
«•:*-.?.•
!
\
' • ::.b; 'opstellen .cónceptij
van jurist en spécialistén.
:
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze drie activiteiten uitvoeren voor
alleen eenvoudige situaties
Opleiding
Basisopleiding;
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(en):
"
Basiscursus omgevingsrecht
"
Basiscursus bouw- en woningtoezicht

een of meerdere complexe situaties
Opleiding

Werkervaring
3 jaar in de RO praktijk
(inclusief het maken en/of
interpreteren van voorschrifl:en
van ruimtelijke plannen) en/of
20 ontheffingen voordat
zelfstandig gewerkt kan worden

Weikervaring

Aanvullende kennis

Diepgaande kennis:
"
Bestemniingsplannen
IMRO codering
(Informatieiriodel f-luimtelijke
Ordening)
Beheersverordening en,
exploitatieplannen en
voorbereid inqsbes luiten

Aanvullende kennis

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
drie activiteiten (eenvoudig of
complex).

Frequentie

Besteden van 2/3 fte aan deze
3 jaar (inclusief het verzamelen
Basisopleiding:
drie activiteiten (complex).
en/of opmaken van
Relevante HBO
voorschriften)
Diepgaande kennis:
Aanvullende opleiding(en):
Zie eenvoudige situaties (van
Zie eenvoudige situaties (van activiteiten 2 t/m 4)
activiteiten 2 t/m 4)
Specialistische opleiding ambtenaar bouw- en
woninqtoeziclit 1 en I I
Medewerkers die aan deze eisen voldoen, voldoen ook aan de eisen orn de activiteiten 1 t/m 6 uitvoeren van de deskundigheid 1, Casemanagen,

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze drie activiteiten uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudiqe situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria voor complexe situaties
een of meerdere coniplexe situaties
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Activiteiten

§ï'SB|pórdëiëh{i^^^^^
a

fc.:
sa'i,^

' ! : : : ^ . •

,

beoordelen eventuele nionuinentale slatiis, situatie bPGChernicI sia(K,-on (lurp.syezicht en amlere gekiende kadcis,

- c.^''^opstellelt-Gohceptbesluit'p|!v'basis''v
: :.:•; .••>: d.: .: ihhoüdélïjicj

vaiV(öventuéie) t)ijdrageh yan juriéi; en specialisten (o.a. siooj:i:.en astiest eir rnonumentenzörg);
. .. ' '.
.
.
-

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren voor
aiieen eenvoudige situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(en):
Basiscursus omgevingsrecht
"
Basiscursus monumenten
»
Basiscursus bouwfysica
Basiscursus bouw- en woningtoezicht
een nf meerdere comulexe situaties
Opleiding

Werkervaring

Werkervaring

Frequentie

Aanvullende kennis

Besteden van 2/3 fte aan deze
drie activiteiten (eenvoudig of
complex).

3 jaar (inclusief het beoordeling
van situaties omtrent slopen.
verstoren, verplaatsen of
wijzigen van bouwwerken) en
enkele tientallen cases per jaar

Aanvullende kennis

Frequentie

Besteden van 2/3 fte aan deze
3 jaar (inclusief het beoordeling
Basisopleiding:
drie activiteiten (complex).
van situaties omtrent slopen.
Relevante HBO
verstoren, verplaatsen of
Aanvullende opleiding(en):
wijzigen van bouwwerken) en
Zie eenvoudige situaties (van activiteiten 5)
enkele tientallen cases per jaar
Medewerkers die aan deze eisen voldoen, voldoen ook aan de eisen om de activiteiten 1 l:/m 6 uitvoeren van de deskundigheid 1, C^ semanagen.

Eisen aan o r a a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties
alleen eenvoudiqe situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan tiovengenoemde criteria voor corn|:)lexe sitLiaties .
een of meerdere complexe situaties
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3. Vergunningverlening milieu
Onderstaande activiteiten 1 tot/met .'5 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren.
Het is aan het bevoegd gezag om de portefeuille aan inrichtingen te beoordelen (probleeniaiialyse) en te bepalen welke Inriclitingen klasse ï, klasse II eenvoudig, klasse 11
complex en klasse I I I zijn. Activiteit 6 kan worden uitbesteed aan een marktpartij, mits de uitbestedende overheidsorganisatie tieschikt over minimaal één medewerker die
voor de deskundigheid nodig is voor activiteit 5,
Activiteit
.
1, ToetseiVvan.dé.pntvarikeiijkheicI van het iiiilieudeel van een aanvraag.,
2, Adviseren ó'i/er èii/óf opstèllén yah besluiten in relatie tot het .verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van het milieudeel van een omgevingsvergunning voor het
oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een.inrichting,
. .,
Afhahdeien vah nneldingen in het kader yan . het activiteitenbesluit, inclusief het. beoordelen van gekwantihceerde doelvoorschriften, erkende maatregelen, verplichte
.maatrégeièn jen/óf het..beoordelen :»vah< een gelijkwaardige voorziening .op basis van representatieve meetgegevens, onderbouwde tiei ekeningen of een risico-analyse en
het opsfelien van.nianb.verkvuoischrilti?ii en instemmende,l-osi iiikkiiigen. .
• : •
.
• .../.
. • , .
4, .Tijdig: sii^naféreiVrwëike miiiei^ispeciaiisfeiï.en/of juristen moeten wuidcn iiigesclidkekl en huii bijdiagen op i elevanlic, io"pasliaai heid en benodigde diepgang beoordelen,
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren voor
alleen klasse I inrichtingen
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO

Werkervaring
1 jaar in klasse I of I I

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Groene wetten, Waterwet
(indirecte lozingen). Besluit
landbouw
Diepgaande kennis:
"
Onderlinge samenhang
doorgronden van
wetsvoorschriften en
normen

Frequentie
Afhandelen van 10 meldingen
en/of vergunningaanvragen per
jaar in deze of een zwaardere
klasse.

Aanvullende opleid ing (en):
"
Basiscursus omgevingsrecht
'
Basiscursus Awb
"
Basiscursus Wm
Basiscursus EV / Bevi / Revi / PGS
"
Basiscursus Geluid / IL
Basiscursus Bodem / NRB
Basiscursus NER, lucht, afval, energie, afvalwater
Medewerkers die aan deze eisen voor eenvoudige of complexe situaties voldoen, voldoen ook aan de eisen om de activiteiten 1 t / m 6 uitvoeren van de deskundigheid
1, Casemanagen,
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren voor
aiieen klasse I en I I inrichtingen
Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
Besteden van 2/3 fte aan deze
Basisopleiding:
"
Pseudowetgeving
(NER, vier activiteiten bij klasse I I en
Relevante HBO
fl a n d re i k i n g industrielawaai, l i l inrichtingen.
Nederlandse
r<ichtlijri
Bodembeschemiing,
E n e r g I e b e s I :i a 111" 1 g s metliodieken)
Diepgaande kennis:
Aanvullende opleiding(en):
"
Europese miHeurichtlijnen
Zie klasse 1
"
.lurisprudentie
rnilieu
in
Basiscursus Brzo
omgevingsrecht
Cumulatie-,
.domino
en
k e te n i e I a ti es rn i I ie u th ern a's
•
Overwegingen
gelijkwaardlgheidsbesluit
Medewerkers die aan deze eisen voldoen, voldoen ook aan de eisen om de activiteiten 1 t/m 6 uitvoeren van de deskundigheid 1. Casemanagen.
jaar in klasse I I of I I I

klasse I, I I en I I I inrichtingen algemeen
Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Besteden van 2/3 fte aan deze
Basiskennis:
vier activiteiten bij klasse UI
Zie klasse LT
inrichtingen.
Diepgaande kennis:
"
Zie klasse U
pnderlinge samenhang
doorgronden van
wetsvoorscliriften en
normen
IPPC regelgeving en
jurisprudentie
"
Relevante BREEs, BBT
Afstand tot baseline en BBT
Medewerkers die aan deze eisen voldoen, voldoen ook aan de eisen om de activiteiten 1 t/m 6 uitvoeren van de deskundigheid 1, Casemanagen

Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende
opleiding(en):
Zie idasse .TI

5 jaar in klasse 11 of I I I ,
waarvan 3 jaar in klasse I I I
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O

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren voor
klasse I , I I en I I I i n r i c h t i n g e n binnen de sector procesindustrie
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleiding (en):
"
Zie klasse Ll algemeen

klasse I , I I en I I I i n r i c h t i n g e n binnen de sector agrariscii
Opleiding
Basisopleiding:
r<elevante HBO

Aanvullende opleiding (en):
Zie Idasse .11 algemeen

Werkervaring

Aanvullende kennis

5 jaar in de sector
procesindustrie in klasse I I of
I I I , waarvan 3 jaar in klasse I I I

Basiskennis:
"
Zie klasse IU algemeen
Diepgaande kennis:
"
Zie klasse .11! algemeen
'
Teclinische
procesvoering
en methoden
gevaarlijke
stoffen

Werkervaring

Aanvullende kennis

5 jaar in de sector agrarisch in
klasse 11 of I I I , waarvan 3 jaar
in klasse III

Basiskennis:
n
Zie klasse .IJl algemeen
Verspreid ingsrnodellen
geur, fijnstof en ammoniak
"
Natuurbeschermingswet,
reconstructieplan
D i e pg a a n d e ke n n i s:
•
Zie klasse .U.1 algemeen
'
Wet geurliinder ammoniak.
"
Besluit
ammoniakemissie
luiisvesting veefiouderij

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activiteiten bij klasse I I I
inrichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze vier activiteiten bij
klasse I I I inrichtingen in de
sector procesindustrie.

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activiteiten bij klasse H l
inrichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze vier activiteiten bij
klasse I I I inriclitirigen in de
sector agrariscli
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren voor
klasse I , I I en I I I i n r i c h t i n g e n binnen de sector afval
Opleiding
Basisopleiding:
f^elevante HBO

Aanvullende opleid ing (en):
Zie klasse LI algemeen

Werkervaring

Aanvullende kennis

5 jaar in de sector afval in
klasse 11 of I I I , waarvan 3 jaar
in klasse I I I

Basiskennis:
"
Zie klasse ILL algemeen
Landelijk Afvalstoffen Plan
Specialismen geluid, geur,
luchtkwaliteit, stof, externe
veiligheid
en
groene
wetgeving
Diepgaande kennis:
"
Zie klas.se LLI algemeen
"
Problematiek stortplaatsen
Acceptatie en
vervyerkingsbeleid
AO/IC
afvalverv'yerkende
inrichtingen

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activiteiten bij klasse I I I
inrichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze vier activiteiten bij
klasse I I I inrichtingen in de
sector afval.
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Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitvoeren
.Vöërt dë'brgahisatié dezë vier
activiteiten uit hij o.a. klasse
, m i n richtingen?
,a,gi,3',3,zf'
J.3
.3 Tv .31

J.3

V oe rt d e órga n i sati e de ze V ier
activiteiten u i t b i j o;a. klasse •
, , . ^ ï i l inrichtinaen?

—

De O rg .3 nij ati e dient oviir rn i ni rn a .al 2 rnedev.'eil;et3 te beschikken., die vcldoen .a.an b ov e n qe n oe rn de cn'teri.-j voor
Id sïse I, I I en I I I inrichtingen procejindustrie.
-tDe O rg .3 nij 3ti e dient over minimaal 2 medev.'eikerj- te beïchild;en.. die voldoen •a.an bovengenoemde ciiteiia
voor Id ajje I.. I I en I I I inrichtingen agrariL-ch,

+
De organijsUe dient over minim a al 2 me d e v.'e ik e rs te beschiklsen., die voldoen aan bovengenoemde criteria
voor Idasse I., I I en I I I inrichtingen .afv,al.

+
De O rg a nis ati e dient over minimaal 2 medeweri;ers te beschiklten., die voldoen aan bovengenoemde criteria
yoor klasse I.. I I en I I I inrichtingen algemeen.

D e o rg a nis atie die nt o ve r m i ni m aal 2 me d e v.' e il; e rs
^ te beschil;ken, die voldoen aan bovengenoemde
criteria voor klasse I en I I inrichtingen,

„^.j;-",'
Voert de org.jn i satie de zo v iefc
activiteiten uit bij klasse 1

l

De organisatie dient over minimaal 2 medewerkers
te beschikken, die voldoen aan bovengenoemde
criteria voor klasse I inrichtingen.

Dese deskundigheid is niet van
toepassing voor de organisatie
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Activiteit
5riW:Bëqeleidenv«beoordelen/en interpreteren.van een.milieuz^

jSMÜitvbèrei^tvciiHSëiij'^

^.,"a"ia;;:il.:'ï:j^

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitvoeren voor
alleen klasse I, I I en I I I inrichtingen
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleiding(en):
"
Basiscursus omgevingsreclit
Basiscursus Awb
Basiscursus Wm
"
Basiscursus EV
Basiscursus Geluid
Basiscursus Lucht (geur en stof)
Basiscursus Bedrijven en milieuzonering

AanvulleiulG kennis

3 jaar
Diepgaande kennis:
"
Bepalen van (meest)
niilieuzoneririgsrelevaiite
(bed rij fs m a ti g e) activiteite n
Relevante rekeninodelien
"
Inhoudelijke overwegingen
over aan te houden
rniiieuzones

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
twee activiteiten óf begeleiden,
beoordelen, interpreteren of
uitvoereri van .15
milieuzoneringsonderzoeken per
jaar.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze twee activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren. Een medewerker
op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie,

Activiteit

,

1; Uitvoeren toezicht aan de hand van vergunnihgstekeningen, voorwaarden en geldende planologische regels:
':
• , . a. toezicht iiouden op .de uityoering.yan de bouw; •
•'%[,;;; ' ..'
b.^;. .tioezichtfiioudenb
,
l'
.^^ .,';v, .
''£':•/.:' '• s:.;;,^V
•...
'
c, toe/.ich) houden op sloopwark,£;nimliedeii, •,';<clu:,;iet a-<i)K:i;
r ; ; ; - ; ••;, ;'-•• ••
•.•
^-'di toezicht houden óp;cië,haleving vari yèiligheidsvóófsclirif^^
:
; '
e. toezicht op de naléving van brèhdvoórscliriften;
f.
toezicht houden op hel gebruik van gebouwen;
:.-.t :; '
'
' [ W ^ / ' r ' y f f g : . , ^töeziGht-höudéirpjjjiiêt géijruik-yaii gtphdéii;^
.
.''.-'?•>:•.
;. .. •
* .JV;ll. toezicht houden op werkeri/werkzaamlieden.
;
•
-.
2v • iinschakeien van specialist voor complexe situaties en beoordelen toepasbaarheid;advies.van .specialist.
'-3l|jBéyihdii^
illsgljianlhave^^^
.•.;^f|:1|ff B
,
,S, Verzorgen van de goreedmeidinu van auiikiy, büuw eii/ul sloop,
;
:6.;;; • Béliandeleh phgëwpne voorvallerT24 uurpel^'dag, klachten, meldiiigéh en vèrzóefen tötdiandhaveh!
V
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zes activiteiten uitvoeren voor
alleen activiteiten 1 en 2 eenvoudige situaties
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO

Aanvullende opleiding(en):
Basiscursus brandveiligheid
Basiscursus Wm
Basiscursus Wro (bestemming)
Basiscursus monumenten
"
Basiscursus omgevingsrecht
Basiscursus bouwfysica
Basiscursus bouw- en woningtoezicht

3 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Constructies
Geohydrologie
Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG)
Diepgaande kennis:
"
Bouwbesluit
••
Handhavingsprocedures en
jurisprudentie

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zes activiteiten.
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Fi.sen aan m e d e w e r k e r s die deze zes activiteiten uitvoeren voor
ppn nf mPi^iTlei-p activiteiten 1 en 2 bii c o n i u l e x e s i t u a t i e s en activiteiten 3 t/m 5
Werkervaring
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

3 jaar voor bouwen
5 jaar voor ruimtelijke ordening

Aanvullende opleiding(en):
Zie activiteiten .1. en 2 bij eenvoudige situaties
Basiscursus Awb
Basiscursus asbestherkenning
"
Basiscursus constructieve veiliglieid
Specialistische opleiding ambtenaar bouw- en
woningtoezicht I en I I

Aanvullende kennis
Basiskennis:
•
Zie activiteiten 1 en 2 bij
een voudige situa ties
Diepgaande kennis:
Zie activiteiten .1 en 2 bij
eenvoudige situaties

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zes activiteiten.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze zes activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria voor complexe situaties
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5. Toezicht en handhaving milieu
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overlieid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren. Het is aan het
bevoegd gezag om de portefeuille aan inrichtingen te beoordelen (probleemanalyse) en te bepalen welke inrichtingen klasse I, klasse I I eenvoudig, klasse I I complex en
klasse I I I zijn,

Activiteit

'4!

Maken; -.van .••ilsicpa'naiyses o p , bèdiijfsniveaü .eh' iiidiën? nóclig vertale.ir naar bëcifijfsspecifiek [ i:oezichts|3ian met risico's, beoo|-deiings|:)unteri en bijbeliorende
' toezichbnethode. en frequentie, '
'
- • ' .
2, Administratief toezicht hóuden op basis van openbare en.bedrijfsspecifieke docuniènten (inclusief hèt beoordelen van i-apporten die naar aanleiding van de vergunning
móeten worden ingediend, bijv, NRB toets),
;,
.
3,. Vpórjsefeiden en.uitvoeren van cont.rples ter plaatse.öp,basis van vergunhingvooischriften, reciitstreekse.verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of
de gelijkwaardige v-.iorzieningen),
•, y:.:JM
. \. ':'.f::i,,j,:-. :.r{^;::y.0:^.:.
•Ï;*M;«N.:.;;^ ^
4- > Bëvhidingensrapportereh/ overtredingen-melden, optreden;en'ambtelijke::vooraankondiging ,niakKir',vÖ|xste^^
bezoekvci slog/bnef
,;
,5l>#anlhayë^
r-Sl'-C
• V'
S, Beliaiidelen ongewone vooi'valieii 2''i uui^ per dag, kiaciilen, meldiiigei) en ver;':oëken lol juiinrliuiveii,
•, ,
•X s'Tiidig'siqnEilërëiV w^
benodigde ,diepgang beoordelen, ,
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiteri uitvoeren voor
alleen klasse I en eenvoudige klasse I I inrichtingen
Opleiding
Basisopleiding:
"
Relevante MBO

Aanvullende opleiding (en):
Basiscursus omgevingsrecht
•
Basiscursus Wm
Basiscursus EV / Bevi / f<evi / PGS
Basiscursus administratief toeziclit
Specialistische opleiding handhaving milieuwetgeving
Basiscursus NER, lucht, afval, energie, afvalwater
Basiscursus Geluid / IL
Basiscursus Bodem / NRB

Werkervaring
voor ieder van de sectoren
•jaar in klasse 1 of U

Aanvullende kennis

Frequentie

Besteden van 2/3 fte aan deze
Basiskennis:
zeven activiteiten bij klasse I en
»
Awb
I I inrictitingen en/of die ieder
» • Besluit landbouw
enkele tientallen fysieke
"
AO/IC hnancieel en
controles per jaar uitvoeren in
stofstromen
een mix van klasse ï cn I I .
Waterwet (Indirecte
lozingen)
•
Pseudowetgeving
(NER,
handreiking industrielawaai,
Nederlandse
Richtlijn
Bodembescherming,
Energiebesparlngsmethodieken)
Diepgaande kennis:
Onderlinge sameniiang
doorgi'onden van
w e ts y O o r s cfl ri f te n e n
normen
•
Europese milieuriclitlijnen
"
.luiisprudentie milieu In
omgevingsrecht
Ci.imulatie-, domino en
ketenrelaties milieuthema's
"
Documenten tiijlage 2,
regeling aanwijzing bbt
"
Overwegingen
Cj e I i j k w a a rd i q 11 e 1 d s t) es I u i t
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren voor
klasse I , I I en I I I i n r i c h t i n g e n algemeen
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

5 jaar in klasse I, II of I I I ,
waarvan minimaal 3 jaar in
klasse I I I

Aanvullende opleiding (en):
Zie klasse J en eenvoudige klasse Ll
Verdiepings- of specialistische opleiding administratief
toezicht en auditvaardigheden

klasse I , I I en I I I i n r i c h t i n g e n binnen de sector procesindustrie
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleiding(en):
Zie klasse l, LL en LLL algemeen

Werkervaring

5 jaar in de sector
procesindustrie in klasse I, 11 of
I I I , waarvan 3 jaar in klasse I I I

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
Zie Idasse L en eenvoudige
klasse LL
Diepgaande kennis:
Zie klasse L en eenvoudige
klasse .LI
"
Toetsingstechnieken geld en
goederenbeweging
•
Miiieumariagementsystemen
en bijbeliorende
toetsings techn leken
»
IPPC regelgeving en
jurisprudentie
Relevante BREFs, BBT
"
Afstand tot baseline en BBT
PRIR

Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse I I I
inrichtingen en/of ieder enkele
tientallen objecten in klasse 11
en i n per jaar waarvoor fysieke
en/of administratieve controles
worden uitgevoerci (incl, enkele
volledige audits milieumanagementsystemen).

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
Zie klasse L, IL en LLL
algemeen
Diepgaande kennis:
"
Zie klasse L, LL en LLL
algemeen
•
Technische procesvoering
en methoden gevaarlijke
stoffen

Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse I I I
inrichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze zeven activiteiten bij
klasse I I I inrichtingen in de
sector procesindustrie én vijf
fysieke inspecties bij IPPC
|3 ro ces i n d u s t r i e i n r i c h t i n g e n
uitvoeren.
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren voor
klasse I , I I en I I I i n r i c h t i n g e n binnen de sector agrariscli
Opleiding
Basiso|:)ieiding:
Relevante HBO

Werkervaring

Aanvullende kennis

5 jaar in de sector
agrarisch in klasse I, 11 of
U I , waarvan 3 jaar in
klasse I I I

lïasiskerinis:
"
Zie klasse L, LL en LLI algemeen
"
Vers|,")reidingsrnodellen geur, fijnstof
en ammoniak
"
Natuurbeschermingswet,
reconstructieplan
Diepgaande kennis:
Zie klasse I, I I en I I I algemeen
Wet geurhinder ammoniak
»
Besluit ammoniakemissie
huisvesting veehouderij

Werkervaring

Aanvullende kennis

5 jaar in de sector afval in
klasse I, I I of I I I , waarvan
3 jaar in klasse I I I

Basiskennis:
•
Zie klasse I, IL en LLL algemeen
"
Landelijk Afvalstoffen Plan
" • Specialismen geluid, geur,
luchtkwaliteit, stof, externe
veiliglieid en qroene wetgeving
Diepgaande kennis:
"
Zie klasse L, LL en LLL algemeen
Technisclie procesvoering
g e v a a r 1 i j l<e s to ffe n
Acceptatie en verwerkingsbeleid
»
AO/IC afvalverwerkende Inricfitingen

Aanvullende opleiding (en):
Zie klasse L, LL en LIL algemeen

klas<:e T. TT en I I I i n r i c h t i n a e n binnen de sector afval
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Aanvullende opleiding(en):
Zie Idasse I, IL en LLI algemeen

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse H l
inrichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze zeven activiteiten bij
klasse I I I inrichtingen in de
sector agrariscti én vijf fysieke
inspecties bij IPPC agrarisch
inrichtingen uitvoeren.

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse I I I
inrichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze zeven activiteiten bij
klasse I H inrichtingen in de
sector afval én vijf fysieke
inspecties bij IPPC afval
inricfitingen uitvoeren.
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoereri voor
klasse I I I Brzo inrichtingen *
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Aanvullende opleiding(en):
•
Basiscursus auditor
Specialistisch opleidingsprogramma NIM voor Brzo
toezicht

Werkervaring

Aanvullende kennis

4 jaar met inrichtingen met
gevaarlijke stoffen, waarvan 2 jaar
in uitvoering Brzo-activiteiten en 2
jaar Safety, milieu of
kwaliteitsmanagement Brzo
toezicht

Basiskennis:
Zie klasse L, LL en LLL
algemeen
Veillgheidsbeheerssystemen
Auditkennis met VBS
IDiepgaande kennis:
Technisclie procesvoering
gevaarlijke stoffen

Frequentie
Feesteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse I I I
inricfitingen, waarvan 1/2 fte
aan deze zeven activiteiten bij
klasse I I I Brzo inrictitingen én
uitvoeren van vier volledige
audits per jaar

* voor zover dit betrekking heeft op het toezicht in het kader van het Besluit risico's zware ongevallen
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Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze zeven activiteiten
• ,ï.Voert;deiOrganisatie dezex,
zevensiactiviteiten ;Uit:;bi.i.' o .a.
Br:o inrid-itingen''

De oigaris atie dient over n-iinim2.3l 2 mede weit; eis te beschikken,, rnet minimaal 3 i a a r ervaring bij klasse I I en
I I I inlichtingen procesindustrie,, die voldoen aan bovengenoemde criteria v o o r B i ï o inrichtingen procesindustrie,
Is
d,qi(3i,:&=ri

J3

.3 h'.i I

-IC*e oiganisatie dient over minimaal 2 medeweiliers te bescliildien, m e t minirna.al :3 i a a r ervaring bii klasse I I en
I I I in tic hti ngen agrarisch, die voldoen aah bovengenoemde criteria voor B r i o inlichtingen agrarisch,

+
De organisatie dient over minimaal 2 n-iedev,'eiliers te b esch ik lie ii, m e t minimaal 3 j a a r ervaring bij Idasse I I
en I I I inrichtingen afval, die voldoen aan bovengenoemde c i i t e i i a voor t',|30 iniichUngen afval.
•IDe organisatie dient over minimaal 2 medeweilïers te beschil:ken, m e t minimaal 3 j a a r ervaring bij klasse I I
en I I I overige inrichUngen,, die voldoen aan bovengenoemde criteria v o o r overige E,r;o inrichtingen.

Voert de organisatie dese ;
|zëyeïn|ai£i:iyitéii^^
fcSmpleïeffl^

J.3

De oiganisatie dient over minimaal 2 medev.'eikers te beschikken,, die voldoen aan bovengenoemde criteria v o o r
complei-ie klasse I I en klasse I I I inrichtingen procesindustrie,
-IDe organisatie dient over minimaal 2 medewelkers te beschiklien, die voldoen aan bovengenoemde criteria
voor complete klasse I I en klasse I I I inrichtingen agrarisch,

+
J3
,alv,al

De organisatie dient over minimaal 2 medeweriiers te besclrikken, die voldoen aan bovengenoemde criteria
voor complete klasse I I en klasse I I I inrichtingen afval.
HDe organisatie dient over minimaal 2 medeweikers te beschikken, die voldoen aan bovengenoemde criteria
v o o r overige compleiie klasse I I en klasse I I I inrichtingen,

m m M S g m m ^ 0 ^ m É
m^'^^'BÊmÊêM<êS>m}}iSmU
|k!||seïiïefr|ë^^

Deze deskundigheid is niyt van
toepassing • j o o r d e otganisaije

,
De organisatie diert over- minimaal 2 medeweikeis
i ^ - ^ » . b e s c h i k k e n , die voldoen aan bovengenoemde criteria voc
klasseleneenvoudigeklasselIinNchtingen,
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O

6. Toezicht en handhaving bodem
I Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactivit:eil:en van de toezicht en handhaving.

Activiteit

4 V Makeh Vah eehfrisieoanalyse-eiiMndien nodig. V
eh fiequentiè.
Vóprbereicfë^
.
:3k^ BévihdingéiTÏrappori;é^^
4,,*'''^Handhaven bij (.ópijièu^^
'. . •
'5; : Beilahdelen Phgewpiiè vóörvajleii 24 uur per dag, kl^
;6,.- tiidig siqhalérén .weli<é'
juhstéh iiioeten worcieh ihqésGhakeld eh hun,bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zes activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO

Werkervaring
2 jaar

Aanvullende opleiding(en):
Verdiepingscursus toezicht en handhaving
•
Specialistische opleiding bodem

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Awb
Besluit stortplaatsen indien
stort|:)laats op qrondgetiied
Diepgaande kennis:
"
Handhavingsprocedures en
ju risprudentie

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
zes activiteiten.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze zes activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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7. Toezicht en handhaving groene wetten

Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de toezicht en handhaving.

Activiteit

•fê&^ll^^^

ï'i?Kf.fh^eqijei3tie.vS^^^
2;

:''':'f'iiïX':''.jW ''^.•''"'''}':'X:-.':iXE'' :~ïi''€X''^- ^^;~^^

^Voöfbéreidéh öp;basiSi:van'openbare'eii situatie speciheke bronnen;en uitvoereri, vaUv

'X'S:''::''S:;'X-''

'•"••*>:.••;'
. . :

ijijbehorencie-tqeziGhtrnetlw

•

' ' r i ' ' " "X'^'- ' ' ' • ' ,
-

'ëKi-^BevÏM

•;^,,'-

:i4tSl3a'i$lhay^
*!#;-s|eïianSele^
;.Éfe:Tijcliiligna^

.

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zes activit:eiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(en):
"
Basiscursus Flora en faunawet
Basiscursus Nb-wet en Boswet
"
Basiscursus Wro
Verdiepinqscursus toezicht an handhaving

Werkervaring

'

' " •':::':'".' ^' "
. •,

•. j X ' y

:

en

'•

• '

'

''•:"!::•[ X ' r
'''^"-'X'.
:
'
-;;•'•> • 'X\;:' i .
' '. *,
•
toepasbaarheid-en :benodigde diepgang-béoordelen. .
Aanvullende kennis

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zes activiteiten.

2 jaar
Diepgaande kennis:
Stedelijk groen
Natura200fl
"
Ecologisclie en
landschappelfjke condities

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze zes activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria
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Juridische deskundigheidsgebieden

8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren.
•Actiyiteit ;;.•"• • ; • " ; /
'•/' ' • ' • \ v . - •
1 : / (Procedureel) béoordelen van yergunhingaanvi:agen.
2, Adviseren.over diverse juridisclie vraagstukken op hét'terrein ,yan het omgevingsreeiu
, 3, ' Advisefën-dah wët.opstelleiryan (gedoog) b
(coniplexe) aanvragén.öp gl'ond van de Wabo,
4,' Behandéièn van .bezwaar- en beroepschriften, verzoéken voorlopige voorziehing èn.zienswijzen, opstèllén verweersciiriften en pleitnota's en vertegenwoordigen van het
• ...;bevoegd;gezaq bij de'behandeling hiervan. . ;
::V-. . . '
.
:
. .
.....
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleiding(en):
Basiscursus Wm
Basiscursus Wro
•
Basiscursus bouwbesluit
•
Basiscursus Nb-wet
"
Verdiepingscursus Awb
"
Verdiepingscursus omgevingsrecht

Werkervaring
1 jaar voor activiteiten 1 en 2
3 jaar voor activiteiten 3 en 4

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Strafrecht
Diepgaande kennis:
Asbest
Jurisprudentie

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activiteiten en/of minimaal
5 procedures doorlopen
(reageren op bezwaar / beroep
tot en met bepleiten dan wel
commissie)

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers met 3 jaar werkervaring die voldoen aan bovengenoemde criteria
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9. Behandelen juridische aspecten handhaving
Onderstaand e activiteiten moeten binnen de overlieid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag tliuislioi en.

lActiviteit-..'. ./...:••.•.;•..,,:.,';• ,•,..•:..,•••....;.•,..•.•• •

•i:;ti';-(Pi:c)ced^
32;|;';;;ySil*ièéry
'sSHsëltahSeièiiïeif Bè|ë

,

.

, .,;j,v...

?it;'ï;Qpste^

i^ï/i'i'Bepiïdelé^
•:6:-";;ïnvpr^^
^7:'^'"Cóoiidiiier^
Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleiding(an):
Basiscursus Wm
•
Basiscursus Wro
Basiscursus bouwbesluit
Basiscursus Nb-wet
Verdiepingscursus Awb
Verdiepinqscursus omqevinqsrecht

•..

•';

. :. •.

.' . " • •
''\;; t . v . : bëvüègci:'gèzcig„!Mj;x

d ó ó f b ö a M ' • ,:«:;,;:S

•

Werkervaring
1 jaar voor activiteiten 1 en 2
3 jaar voor activiteiten 3 t/m 7

\'.X-it'''.
- :'''::•:. X'.L.-.-'..

.: •

. :

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Strafrecht
Diepgaande kennis:
Asbest
»
^jurisprudentie

•; " •.

hiilieu,,', ., •.;
,

''j-^'
'
Frequentie

Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten en/of
minimaal 5 procedures
doorlopen (reageren op bezwaar
/ beroep tot en met bepleiten
dan wel coiTimissie)

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze zeven activiteiteri uitvoeren
minimaal 2 medewerkers met 3 jaar werkervaring die voldoen aan bovengenoemde criteria

67

Uitvoerinqmet ambitie.nl
10. Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren, Ben medewerker
op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een coniplexe of eenvoudige situatie.
A c t i v i t e i t • ••.
i.- ' ., •:
•'.*.:'.;,,;..';/:
J', 'Toetsén-van, ëen •aanvraag aaii:het bestemliiings-.„of'inpassinqsplan eh het.beóordelëri.;van ontheffinqsrhdgëlilkheden,:
' Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
2 jaar en/of 15 toetsingen en
beoordelingen

Aanvullende opleiding(en):
Basiscursus omgevingsrecht
Basiscursus Wro

Aanvullende kennis
Basisken nis:
Handhaving
"
Bouwverordening
Diepgaande kennis:
"
Giebiedskeiinis
Woningwet
"
Groene wetten
lurisprudentie

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Activiteit
?2'SI'S^pprciele^^^^^^

S|i;faffi|;y^^

-Wwi^i^Slï^^^^^^^^^

4,l^?vbbrbëréideh,:ifiotivPl;én,/^

r:'---X-'^'. ::.S''

, X' • ^^•>• •

XXX••^sai',^';'•:X;[• 'XXX>'- '':'X-''-''''^'W'fX'^XX'ïfX''''X-'X"%X] X:XX\:\'"fX'' • ' r ' ' " ••'••'' •'' '''-''"'"'^•'"'
'

••• • •

•-^"

" " •" ' • '.

—2

.

1-

'"'

'

-'^'•'•"
.:

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze drie activiteiten uitvoeren voor
alleen eenvoudige situaties
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Aanvullende opleiding(eii):
"
Verdiepingscursus praktische toepassing
omaevincisrecht
pen nf mperdere comnlexe situaties
Opleiding
5 jaar

Basisopleiding:
Relevante HBO

Aanvullende opleiding(en):
27e activiteiten 2-4 eenvoudige

Werkervaring

situatie

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Zie activiteit 1
Lokaal beleid,
structuurvisies en
inpassingsplanrien
Diepgaande kennis:
"
Zie activiteit .1.
Bestuurlijke varlioudingen

3 jaar

Besteden van 1/3 fte aan deze
drie activiteiten en/of 10 keer
activiteit 2 en 5 keer activiteit 3.

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteiten 2-4
eenvoudige situatie
Grondexploitaties,
archeologie, rnilieu eii
landscfiap, economie en
verkeer en vervoer
Provinciale- en rijkskaders
Diepgaande kennis:
Zie activiteiten 2-4
eenvoudige situatie
Europese kaders

Besteden van 1/3 fte aan deze
drie activiteiten en/of 3 keer
actiyiteit 2 en 2 keer activiteit 3,

Fisen aan o r a a n i s a t i e s die deze drie activiteiten uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties
aiieen eenvoudiqe situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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A,ctivitièit-_' ..'''X'.. '.."; , " •---j;-' •••:•-• 5.

.

•;..-;-;•

,

• •-

Doó.rlopen van bezwaar,- en;ber.oepsprocedui-es (inclusief i^vS) naar aanleiding vah eeh afwijkingsbesluit.

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoereri
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten

2-4 complexe

situatie

Aanvullende opleiding (en):
"
Zie activiteiten 2.-4 complexe

situatie

Wei kervaring
Zie activiteiten 2-4 complexe
situatie

Aanvullende kennis
Basisken nis:
"
Zie activiteiten 2-4
complexe situatie
Diepgaande kennis:
"
Zie activiteiten 2-4
complexe situatie

Frequentie
Besl:eclen van 1/3 fte aan de
activit:eiten 1 t/m 4 en minimaal
procedures doorlopen
(reageren op bezwaar / beroep
tot en met bepleiten dan wel
commissie)

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze actiyiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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11. Ketentoezicht
Onderstaand e activiteiteri moeten binnen de overheid uitgevoerd worderi. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij liet bevoegd gezag tliuishoren.

Activiteit
!^fc:-:;:;^Opfberéidëild;Ö
•••'•:;• ;* • • . X - ' :'•••
:S|lfij,itySerei;i?^
3Ï:4Qps|éyén'vaiv
' X''''/''
'".X: .['j'^' 'KIV''
, '••• • ''-pj''.-':.
Opstellen vnn aiialyseprolieien en I n t e f y è h t i e s t r a t e g i e i ; ; ^ ; , ' , X "
: ' / X / ' j
}•*' ;
;5i'^::;;:'PijaBiböëkéi:f':o
... ^^.^"r ;.,te':..?-" .
.. . .:s;: • • :.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze viif activiteiten uitvoereri
Opleiding
Basisopleiding:
r<elevante HBO

Werkervaring
3 jaar als inspecteur of
handhaver

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Wm, Awb
Grondbeginselen
milieuthema's
"
AO/IC hnancieel en
stofstroiTien
Fysiek en adiriinistratief
toezicht
"
Kennis van meet- en
registratiepunten in
bedrijfsprocessen
"
Boekhoudkunde,
jaarrekening
"
Forensiscfi onderzoek

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
vijf activiteiten en/of 5 keer |:)er
jaar het uitvoeren van een
onderzoek

Aanvullende opleiding(en):
Verdiepingscursus (tactisch) informatieanalist
Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vijf activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Activiteit

G. Opstellen van ketCMbcsclirijvirigeii.
•
' •
,
7;., ;^Audits"ter plaatse; uityóeren {cbm
financiële en si:öfsi:i-onTen),
8, -Identificeren onregelmatigheden en oorzaken.
X
Identificeren fraude,'
'••,
• ' • • -•• "• '
'
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten 1 t/m 5
Aanvullende opleiding(en):
"
Zie activiteiten 1 t/m 5
Administratief toezicht

Werkervaring
3 jaar als inspecteur of
handfiaver

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteiten 1 t/m 5
Dierigaaiide kennis:
i. AO/IC financieel en stofstromen
i i . ïoetsingstecliriieken geld en
goederenbeweging
Milieumanagementsystemen en
bijbehorende toetsingstechnieken

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan
deze vier activiteiten en/of S
keer per jaar het uitvoeren
van een onderzoek

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit
ii3|:ii|üngére(Sals;i^
li:,'Éitwissëlen'van^ihfotmatie met externe hahdhavérs.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
»
Zie activiteiten

Werkervaring
Zie activiteiten

1 t/m 5

.1 t/m 5

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteiten 1 t/m 5
Diepgaande kennis:
Activiteiten en werkwijze
van andere
handhaviiigsorganisaties

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
twee activiteiten.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s dia deze twee activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoeiTide criteria
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12. Buitengevs/one opsporing nnilieu, v\/elzijn en infrastructuur
0nderstaande activiteiten rnoeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuisiioren.

Activiteit

Opsporéii van (economische)milieudelicten öp-fiet terrein van natuui'Jen- niiiieu en. lysieke*leefoirigeving (waaroriclar bouvveh/.wonen, monumenten eh ruimte),
a;i;»uitvoerend ondersteunen.bi] (eenvoudige) zaken;
'
,
bf-.-deskundig-ondersteunendDi] geconipliceerde.strafzaken;:
... .: - . .
--.
•
•
.'.„
•
•

c:^^ p^^^

d-'':terugkóppeieit uitvoerbaarheid/handhaaft
'Uitvoeren-van de bestuurlqke strafbeschikking milieu. ;

•

. „.:.;•;;

:

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(en):
Basisopleiding voor boa's
Vervolgopleiding voor boa's

•

. .
Werkervaring

1 jaar

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
niinimaal 3 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

. .:

•.

..
. : ••

-

^

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wm, Wro, Awb
Diepgaande kennis:
"
Opsporingsmethoden en technieken
Handliavingsprocedures en
jLirisprudentie
"
.Strafvordering

.

•Frequentie

Besteden van 1/3 fte aan deze activiteit.

Uitvoerinqmetambitie.nl
Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwen
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13. Bouwfysica
Onderstaande
activiteiten
1 t/m 10 kunnen worden uitbe.steed aan een marktpartij, mits de uitbestedende
overheidsorganisatie
bescliikt over liet deskundigtieidsgebied
'2.
Vergunningverlening
bouwen en ruimtelijke ordening' of 4, Toezicht en handliaving bouwen en ruimtelijke ordening'. Een medewerker
op HBO -niveau beoordeelt bij de intake
per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie,
•
Activiteit
,;Kl;"ÏBës|3rekën^bè^^^^^^

:;2;':,S^

?-3ftOS>^lse!li^^
;^pï'ftiC}nb

•SgyêonMiei-lfïM^
Fi«:pn aan m e d e w e r k e r s die deze vlif activiteiten Uitvoeren voor
alleen eenvoudige situaties
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
r^elevante MBO

Frequentie

Aanvullende kennis

Besteden van 1/3 fte aan deze
Basiskennis:
vijf activiteiten.
"
Actuele bouwnoriTien
"
Praktgkkennis vanuit
bouwinspecties
"
Overwegingen
g e 1 i j k w a a 1 'rl ig f i eid s l:>es luit
Gebruik meetapparatuur

1 jaar

Aanvullende opleiding(en):
Verdieoinascursus bouwbesluit
een of meerdere comolexe situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opieiding(aii):
Zie eenvoudige situaties
Post 1-lBO bouwfysica

Werkervaring
3 jaar toetsing en controle

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie eenvoudige

situaties

,

Besteden van 1/3 fte aan deze
vijf activiteiten.

Eisen aan o r a a n i s a t i e s die deze viif activiteiten uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudiqe situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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Activiteit 6.
7
8.

.Toetsen'uitgangspunten, tekeningen en berekeningen venlilatie,
Beoordelen'bouwplan op samenhang tussen alle bouwfysische aspedeii
Toetsen tekeningen en beiekeningen geluidweiing

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze drie activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
»
Zie activiteit

Werkervaring
1 jaar toetsing en controle

1 t/m 5 complex

Aanvullende opleiding(en):
Zie activiteit 1 t/m 5 complex

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteit 1 complex
'
Installatietechniek
"
Overwegingen
gelijkwaardigfieidsbesluit
Diepgaande kennis:
Opzet, data-invoer en
resultaten diverse
re k e n methodes bo u w fys i ca

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
drie activiteiten.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze drie activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit
|9 l i l f e e|s e n ;lb| u
lioljioetsellcjitg^
Eisen aan m e d e w e r k e r s dia deze twee activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteit

Werkervaring
3 jaar toetsing en controie

1 t/m 5 complex

Aanvullende opleiding(en):
Zie activiteit 1 t/m 5 complex

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Zie activiteiten 6-S
"
Productontwikkeling
ventilatievoorzienIngen en
systemen
Diepgaande kennis:
Zie activiteiten 6-8

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
twee activiteiten.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze twee activiteiten uitvoeren
I ininiiriaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteila
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14. Brandveiligheid
Onderstaande activiteiten 1 t / m 10 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Een niedewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een
coniplexe of eenvoudige situatie,

Activiteit

',l?-'S'iAdyiierenl3ij^^

•2.-«'Adviseren bij'vergunningen brandveilig gebruik, • ;3; '^Monitoren en analyseren-van controlegegevens, ingekqme
;4:;,.'i;:AfHj^iitó
<S;8PiKoeremvan;s&^^
•BlIiBeoiSiËêlêiilva^^^
^•7'!i;v5;dvisêiBniëiT^^

'PH''^^':';

Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(en):
Basiscursus bouwbesluit
Specialistische opleiding MBO medewerker
brandpreventie

'"'•y^'.:^-.:. "• ••• ":..'...'.'j;;X

• : - < " - ' X ' ' • :'••-:••'/'.^J' •
' ...-U'-fi:-. '

Werkervaring
5 jaar

....

•'j'~

^:
' ,. ' '
,• ••: . •" • :
..;,
. ;
^
,
.•••'':•':;••..:
•
';;; •" :•;' ''Xi' -j'' : •
•
- :..' •
'::''^:'Xi*XX:i:::.'
'X. •.•X:IC'X::
'

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Awb, Wm en Wro
Diepgaande kennis:
"
Onderlinge samenhang
doorgronden van
wetsvoorschriften en
normen bouwbesluit / Wm •

'' . • '
;• ';:•
'•;' •

...
.'

'

:

Frequentie
Besl:eden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze zeven activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Activiteit--•

8 ;-'AdVjserëh bij cdrripléxe vergunnihge
;
>;
9. Uitvoeren van complexe inspecties biandi,)reveiitie,
. . X - ' y i - : ' :
•.
lbï;ÏBëöbrdëleh^ v a i l , i : p f ^
.:;•;.;;
•
; :•
11, .Adviseren en laten informeren bij e!,'ii,i,-ohi:)lex .-if>vijkiMg!.hesluit (o,-i, f.a,v, bereikbaèi^lléid/biuswatervoorziemngen,- brandweerzorg, opkomsttijden etc').
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleiding (en):
Basiscursus bouwbesluit
Basiscursus procestechnologie
Specialistische opleiding brandpreventie (voorheen op
niveau hoofd bra ndweermeest:er)

Werkervaring
3 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Awb, Wm, Wro en M.e.r,
Diepgaande kennis:
«
Zie activiteiten 1 t/m 7
'
Clierriische eigenschappen
van stoffen en
procestechnologie
"
Risico- en effectanalyses

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activiteiten.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria
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15. Constructieve veiligheid
Onderstaande activiteiten 1 t/m 6 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie besctilkt over het deskundigheidsgebied '2,
Vergunningverlening bouwen en ruinitelijke ordening' en '4, Toezicht en liandhaving bouwen en ruimtelijke ordening', Fen medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de
intake per geval of ar sprake is van een complexe of eenvoudige situatie,

Activiteit

ïicKcoil^i'öiër^^^
'2,^:;:BepprSeiem6<^
-3; : Toetsëhïvan. de gehele::constructie^ van een bouwaanvraag;
;i::i''<Sesp^é!5e^

5;;;:|il;pnfw^^

. .: • ;;.,-•-•.. •.•-..::>:>;" -:.;,:..::. .- "

'<3V'i'.;fe5'IS^^^^

'•5|*,;Sn|pectere

• .. >

"'-ï'^X''^':-''• '.'•'j-'-'^X''^''-': '" • '•''•^'''r-'-'
X ' ' . ' : : •.
>;;'•'..
,;
; ,
;.' • '
raadgevend dngaiiieursbui-éau dat da bouwconstructie heeft

'j< Xë':.'. •',

XX:.^P':''' . •• .'••

X::''''::XS^''- -:''*:'S!:?'S^''i.''i'''''

;ë;--''lnspëcfëi'ea^

X.S:.:./::-':S'.::..... ,' '

':-'^:--ï..>-:.'.,:^:

' ',••.•

X".":.'''• :'.'i'

v:,..,;„,vZ^..;..:„^

'

'' '

,, :'' '', •„„•;;•„,•„;„, '

alleen eenvoudige situaties
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Basiskennis:
"
Actuele bouwiiorrneii
rekenmodellen /
com puterprog ra niiTia tu u r
Diepgaanda kennis:
"
Onderlinge samenhang
doorgronden van
wetsvoorschriften en
normen bouwbesluit

3 jaar

Aanvullende opleiding(an):
Verdiepingscursus bouwbesluit
Specialistische opleiding beton-, staal-, of
houtconstructeur op HBO niveau
r,H-,>n nf mperdere comolexe situaties
Opleiding
Basisopleiding;
Relevante HBO
Aanvullende
opleiding(en):
Zie eenvoudige situaties

Werkervaring
5 jaar

Frequentie

Aanvullende kennis

Besl:edGn van 2/3 fte aan deze
zes activiteiten.

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie eenvoudige situaties
Diepgaande kennis:
Zie eenvoudige situaties

Besteden van 2/3 fte aan deze
zes activiteiten.

Fisen aan. o r a a n i s a t i e s die deze zes activiteiten uitvoeren voor
n-iinimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties
alleen eenvoudige situaties
niinimaal 2 medawerkérs die voldoen aan bovenqenoemde criteria voor coniplexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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16. Bouwakoestiek
Onderstaande activiteiten 1 t/m 4 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie besctilkt over mininiaal één medewerker met de
deskundigheid nodig voor activiteit 1. Een niedewerker op HBO-niveau tieoordeelt bij de inl:ake per cieval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.

Activiteit
1,

ContiolnitMi aan dc bami van nieting of de norm wordtgéhaald.

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoereri
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO

Werkervaring
2 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wgh, Wro en Awb
"
Akoestische rekenmodellen
"
Geluid en trillingen

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
actiyiteit en/of 3 keer per jaar
een controle aan de hand van
ean meting uitvoeren.

Aanvullende opleiding (en):
Verdiepinqscursus BWT 1
Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 niedewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Activiteit
rlliÏBëbprdeïenpanIëe
' ^ ^ 1 5 ' ? "^'^^^^^^^^

'•'''!$'^.-P::'.::• !l;*'';>sllG6htrólefen.J:^^^

.

,i:;;j5jfR^^^

.

•; ;..••;.b;:.^.::dë'gëlü^dv^ler^ng^va^^

;-V;*'--'. ;;.
,.:v''

''':XX;\,,...

:%SiiBeöofdeien|iDc^
b.

i.:;j:Xx:'.
'',;•:
•bëi%kehing',intêi^pretéreh ën,

"••,.<«x'^ '' XXX\
.. . i ' - ••

:''"•• .,./',.':;.;/•;•.

':XX:'''X' "b':5S','r

beooi delen of onderzoek nodig IS, hel (idleii) uitvoeren van onderzoek en beopi delen onderzoek;

SlSBeéoi^ëlenffi

• ''•~:S'''::-X:.:M:

. .

.

X'- X"'':

..

j:;iC'-r'iCS'i: :•;

.:
->

'

'

':.

^ .^

/ ;.',;•- : '•

'

; j'.'^

i-i''''^-^''"

'.'

• .;

,

.

;

Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren voor
alleen eenvoudige situaties
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(en):
•
Basiscursus opstellen geluidsmodellan
Basiscursus Wm, Wro en ArcGIS
Basiscursus bouwakoestiek

3 jaar

een of nieerdere comolexe situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleiding(en):
Verdiepingscursus opstellen galuidsmodelien
Verdiepingscursus Wm, Wro en ArcGIS
Specialistische opleiding bouwakoestiek (post HBO)

Werkervaring
3 jaar

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
Zie activiteit .1.
Diepgaande kennis:
NPR en NEN normen geluid

Besteden van ,l./3 fte aan deze
vier activiteiten en/of 3 keer iier
jaar een beoordeling uitvoeren

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Zie activiteit l
Diepgaande kennis:
"
Zie activiteit 2 en 3
eenvoudige situaties

Besteden van 1/3 fte aan deze
vier activiteiten en/of 3 keer per
jaar een beoordeling uitvoeren

Eisen aan o r a a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen, aan bovenganoamde criteria voor eenvoudiqe situaties
alleen eenvoudiqe situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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17. Sloop en asbest
Onderstaande activiteiten kunnen ook uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie bescliikt over het deskundigfieidsgabied '4, Toezicht
en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening',

Activiteit'... •..••.::.•!.?;•.•.,••••.. •

1,:-V Beöprdèlë.n:'(bij..eeiTa
pf éi' éeh sioopveilighèidsplan,benodigd is èn lièt beooiTièlen yan een slóopveiligheidsplan,
.2".--x-?Nemen van:.ma,teriaalmonsters. pp.lócatie'.CniebiziJndé a s . U f e s t ) : , '
,;;,; ,
,
'3;'K,Beoordelen;yan-sloop aanvragen en-nieldinqen;/Vf.::-ïj - '• .•-:' ;: : ••. .•;•• ..;•. . ;,.•. •,•;*:, ;;
[. ^/y.,,'-:/ .•,;-•.;,
4-, -;,.:,Toeziclit'Op de.^slPPp P;a..-beoordeleir yriigaverTietnig-ryeiligheid, ondergrondse tankS; ^
•
'• 5. Toezicht 0|.> mobiele brekers.
;
'
.: ,
• . . V '
6.,;-,:Toezicht op,slooprheldii.igéh, onderdeel.asbestverwijde
" ::-:f. . ' .
..
7, Beoordelen asbesbnventarisatic.
••- .
\Xs.\'
.
, .
- ''-1
jj, ' I'oüzlcht o j ' uingang met asbest (na okkoord sloo|i afyaisioff'üi),
;:;,;:', ; , •';•.,',.':• -:•-''; • : '•
: •
'
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze acht activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO

Werkervaring
1 jaar

Aanvullende opleiding(en):
Specialistische o|:)leiding asbestdeskundige conform
SC570

Aanvullende kennis
Basiskennis:
»
Woningwet / Bouwbesluit,
Bodembesiuit, Wm,
Archeologie /
monumentenzorg, Wbb en
Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval
Diepgaande kennis:
"
Onderlinge samenliang
doorgronden van
voorsclirifteri
Asbestverwijderingsbesluit
en Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
acht actiyiteitén.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze aclit activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Specialistische deskundigheidsgebieden a c c e n t milieu
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18. Afvalwater (indirecte lozingen)
Activiteiten kunnen uitbesteed worden rnits overheid over het deskundigheidsgebied toezicht en handhaven milieu besch kt en minimaal éc511 medewerker rnet de
deskundigheid voor afvalwater.

Activiteit
1,. (AdV^^
hèt beoordelen én .iiët üitvoèi'ën van (stahdMiTl) .controles vah lozingen die valieii onder algemene regels ën vergunde indirecte lozingen,
•2.''Bèop.f!délen.vaneen'advisèrèh ovér monsterneming strategieën (incl. bèpaien j5arameters) en.bemohsterihgsopstellihcien
bij afvaiwaterlozihgen op riolering,
3, Onderzoek.naar éh adyiserihg;óver mogeiijkhedeh bepéi1<ing afval,vvaterstronïeri en/pf beijërkifig van clé veroritreihigiiigs- of vervuilingsgraad yan het te. lozen afvalwater,
'4, Ad.vi.seren pv.erjyerguhnihgeh
ontheffingen op het qebied iafvalwaterlozingeh, en ql-ondwatéflqzirigen (bij saneringen én bron neringen) in riolering of de bodem,
•5,'Adviserèn óvër;klaëhi:éii.ëh
:.• . :-; .: - •
"; •
•
'
_^_ .
;
'
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO*

Werkervaring
3 jaar

Aanvullende opleiding (an);
Chemie en afvalwaterteclmologie
"
Industriële bedrijfsprocessen
•
Zuiveringsproces RWZI (TAZ)
•
Monsterneming strategieën
Benionsteringsopsteliingen

Aanvullende kennis
Basiskennis:
'
Protocollen voor
emissiemetingen en
normstellingen (emissieeisen) van afvalwater,
GRP en beleidsvelden
gerelateerd aan water en
riolering
Diepgaande kannis:
Het in samenliang
interpreteren en hanteren
van wetsvoorschriften Wet
bodemkwaliteit. Wet
bodembescherming en
Waterwet

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
"Monsterneming, het beoordelen en het uitvoeren van (standaard) controles van lozingen die vallen onder algeniene regels kan op MBO niveau plaatsvinden.
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19. Bodem, bouwstoffen, water
Activiteiten 2 en 3 kunnen uitbesteed wordan aan een marktpartij mits de uitbestedende ovarheidsorganisatie beschikt over de deskundigheidsgebieden "2.
Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening', '4. loezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening, '6, 'loezictit en handhaving bodem' en ' 1 1 , Ketentoezicht',
Activiteit
':i;l%'OÏxlë|ïoudên^^^^^
Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO

Werkervaring
0-1 jaar

Aanvullende opleiding(en):
Basiscursus bodaminformatiesysteem
Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Aanvullende kennis
Basiskennis:
»
Openbaarstelling informatie
aan externen

Frequentie
F-legalmatig (minstens lOx per
jaar) gegevens invoeren in het
bodeminformatiesysteem.

Uitvoerinqmet ambibe.nl
Activiteit
2. • Óndefsteuhen en adviseren in het kader,van •Yergijnnlngverleriint''en>tc)ezic!it en.-handiiav'lng, waaronder:
;•; • •; . O . laten;uitvoeren,-begeleiden bij eiï löetsen/cor-i.trolereh y a i \
•'.r Qv. .beoordelen bodenibeschern-iende.ypöf^^^^^^
(indien^vahToèpassihg
lozingenohderzoèk);
: : !.;;;:!• •; o : ujtvóêrefi van het gi-öndstroriiehbeheer; in het k^
, ; ::>.;;;v;, ' oS , bèpöi;dêièri,,(aanvraqen) giiondwaterönttrèkking,'verlenen van,de.Verguhhing.
en handhaving;
. -X:X'':-:- '°:' lieoordclen (aanvragen) koudu-wannte ö|,',<!agsy,sie<!iii;
\ ' '\.':'j:'j. • •
•
- V
, ,
. Q ' . beoóixleleh bódeiTisahering (noodzaak en iDlan), bodemónderzM
3, , Adviseren, in, het kader van eén éénvoudig 'afwijkingsbesluit'; beoordèlén bodemi<waiiteit vanuit eeh,.oogpunt van volksgezondfiéid.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
2 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Besluit stortplaatsen iridien
stortplaats op grondgebied
Grondwaterwet, Awb
VTH-procedures

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
twee activiteiten.

Aanvullende opleid ing (en):
Specialistische opleiding bodem (post HBO)
Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze twee activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

;;

4, Adviseren in ;het kader„yan een icomplex Jafwijkingsbesluit'; beoordeleh^geöfiiydroiógisci situatie,,in relatie:tot beoogde fuiiGtie, bedprdelen effecten van beoogdè.functies
:yT''>'tbp';watèri<walii:eii:i'-watë
/ . j X X X - ' " ' : .z^.... :.^''...S:ïfe^^;.:S
'-: -;:'-•'';; .
' j X
.- '. ;• -' • '
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

5 jaar
Diepgaande kennis:
Geofiydrokjgische situatie

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uit:yoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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20. Externe veiligheid
Onderstaande activiteiten 1 t/m 5 moeten binnen de overlieid uitgevoerd worden. Activiteit 5 wordt bij voorkeur door bovenregionale samenwerkingsvarbanden en/of
gespecialiseerde bureaus uitgevoerd. Dit geldt ook voor activiteit 6, omdat een relatief groot en ruimtelijk complex grondgebied nodig is om rnet voldoende frequentie het
grote aantal verscfiillenda typen situaties te kunnen beoordelen,

Activiteit
]•
InbrengëiT'-aspéctén externe;- en -:pfocesvelliglield; ih fiet-'kader van verguiiriiiigverleiiing,..toezicht;en^
^^j'titöepassing^;!?^^
. .-;;j-;V|;;^;,,,'- •
.
.
^
;
:2i1$Ü-lét^BijiiQiii:lém^
Ei,sen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
f<elevanta MBO (voor inrichtingen klasse I)
r^elevante HBO (voor inrichtingen klasse I I / I I I )

Werkervaring
1 jaar (o.a, binnen
spacialistenunlt,
procestechnologie,
vergunningverlening, toezicht of
handhaving)

Aanvullenda opleidiiig(en):
Basiscursus EV, BEVI, PGS,
"
Basiscursus Omgevingsrecht

.

.

erh.liet; nemen: van een afwijkingsbesluit (inclusief
'
' '
•'
""
''
:. .
••• • -•' . .
,

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
Besteden van 1/3 fte aan
»
EV (pseudo) wet- en
activiteiten 1 tm 6 én per jaar
regelgeving en gerelateerde
minimaal 5 beoordelinqen ter
documenten voor
plaatse op PGS-richtlijnen
inrichtingen, transport an
uitvoeren,
buisleidingen
"
QRA
M,e,r., Wro
Diepgaande kannis:
Sl;ofcategorieëii ADR/Wms,
etikettering, labelling,
insluitsystemen
"
B1 a n d b es t ri j (1 i n g s s y s 1: e m e n
in relatie tot PG S 15
"
Overwegingen
gelljkwaardiqheidsbesluit

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Activiteit
3.

Vaststellen-ËV-situatie op,basis: van, het RNVGS-(relatie kunnen leggen tussen risicobronnen.en ruimteloke,situatie en,ontwikkelingen).

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uil:yoeren
Opleiding
Basisopleiding:
F^elavante MBO

Werkervaring
1 jaar (o.a. binnen
specialistenunit,
procesteclinologie,
vergunningverlening, toezicht of
handhaving)

Aanvullende
opleidiiig(en):
Zie activiteiten 1 en 2

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
RNVGS en gerelataerde
wetten
EV (pseudo) wet- en
regelgeving en gerelateerde
documenten voor
inrichtingen, transport en
buisleidingeri
M,e,r,
Diepgaande kennis:
"
informatiebronnen
traiisportstromen en
gevaarlijke stoffen

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan de
activiteiten 1 tm 6,

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
mininiaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoamde criteria

Activiteit
"4;t;'^iï\3êts,én'pril:y^^^
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleidiiig(en):
Verdiepingscursus procasvailigbaid, Safëti_NL, QRA an
inrichtingen, RBMII, Carola/Pipesafe (EVrekenmodellen)

Werkervaring
3 jaar (regelmatig uitvoeren
en/of beoordelen QRA's)

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria

Aanvullende kennis
Basiskennis:
QRA
Diepgaande kennis:
»
Waarscbijnlijkfieidsberekeningen
"
Chemie van stoffen en
procestechnologie
Bronrnaatraqelen

Frequentie
Eiesteden van 1/3 fte aan deze
actiyiteit én per jaar minimaal 5
QRA's beoordelen (in een rnix
van relevante inrichtingen en
activiteiteri)
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Activiteit

l5@Si^ai<ëiWaïlQRi^
Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteit 4

Werkervaring
3 jaar (regelmatig uil;voeren
QRA's)

Aanvullende
opleiding(en):
Zie activiteit 4.
Specialistisclie opleiding toepassen applicaties EV

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
•
W a a rs c h i j n 1 i j k l l e i d s tierekeriingen
Wet en regelgeving vervoer
"
Bron- en
beheermaatregelen
Diepgaande kennis:
"
Fysische
transportverscfiijnseien
Toxicologie, Probit-relaties
"
Chemische technologie
"
Technisclie
s y s tee m ba V e i 1 i g i n g
"
Risicoanalysetechnieken en
risicoanalysemethode

Eiesteden van 2/3 fte aan de
deskundigheid Externe veiligheid
en daarbinrien 1/3 fte besteden
aan deze activiteit én per jaar .'5
QRA's rnaken (in een rnix van
relevante inrlclil:ingen en
activiteiten) én per jaar 4 QRA's
maken t,a,v, brarisport (in een
mix van modaliteiten)

Aanvullende kennis

Frequentie

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit
6,

Advisering ten aanzien van verantwoorden groepsrisico (inclusief beheersmaatiegelen).

Eisen aan m e d e w e r k e r s die daze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende
opleiding(aii):
Zie activiteit 4.

Werkervaring
3 jaar (regelmatig uitvoeren
QRA's)

Basiskennis:
"
Zie activiteit 4.
Diepgaande kennis:
Zie activiteit 4.
Stiuctuurdanken
"
Zelfredzaamheid en
• voorbereiden
rampenbestrijding
"
Bestuurlijke qevoellqhederi

Uitvoeren van 3 beoordelingen,
analyses en verantwoordingen
per jaar voor de onderdelen
voorbereiden, rampanbestrijcling
en zelfredzaamheid

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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21. Geluid
Onderstaande activiteit 7 moet binnen de overheid uitgevoerd worden. Activiteiten 1 t/m 6 en 10 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende
overheidsorganisatie beschikt over minimaal één medewerker die beschikt over de deskundigheid nodig voor activiteiten 8 en 9,

-Activiteit.••

•

. ••

1, Uitvoeren geluidhoiulei/uv'ken en daarover adviseren,
•:4 : . j ' X X
, "
;
2: • ,lnvëntariseren en':controleren van invoergegevens, :, -. >;; ..• < ,
•
,:;.'•-,•,:;;
,•3. „.Opstellen;en!Gontroleren;,van.rekenmodellen,.-: .:,; -; •,
; . ;;:
:4, > :'-.Bewerken vaiTigegevens-en databestanden met o.ar GlSr.;
; - .
• . .•5- - Bewerken vanide berekëiiingsrèsül,i:aten,eii: tqe^^^
enq-egelgeyihg en rapporteren.
6,- i3epérdelen/td,etö
• ,
, , :,:,
7; -,;Afgéveh hogere .waarde'phtheffingvi
:. j ' • X : : l ; .
•:•:.:,;:,-; : •
•"
'
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren voor
alleen e e n v o u d i g e s i t u a t i e s (enkelvoudige bronnen)
Opleiding
Basisopleiding:
r^elevante MBO

Werkervaring
0-1 jaar in fiet milieuwerkveld

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
Wgli, Wro, Awb, M,e,r,
Akoestische (eenvoudige)
s ta nd a a rd re ke n mod el 1 e n
Bedrijven en milieuzonering

Besteden van 1/3 fte aan deze
zeven activiteiten en/of 3 keer
per jaar een onderzoek
(ind ustrlela waai/verkeersla waai)
uitvoeren.

Aanvullende opleid ing (en):
Basiscursus opstellen geiuidsmodellen
Basiscursus Wm
Basiscursus Wro
Basiscursus ArcGIS
Basiscursus hogere akoestiek
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren voor
een of meerdere c o m p l e x e s i t u a t i e s (meervoudige bronnen)
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleiding(en):
Zie eenvoudig activiteiten
Specialistische opleiding liogere akoestiek

3 jaar

Aanvullende kennis
Basisken nis:
"
Zie eenvoudige siti.iaties
[)iepgaande kennis:
"
Geiuidsoverdraclit modellen
Industrieen(si:)Oor) weg lawaai
1
Rekenmodellen CARIi en
URBÏS Georioise(DGMR)
Winhavik (DirActivity)
NEN normen geluid
GISapplicaties ESRI
M a p I n f 0 p rog ra rn m a t u u r
Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2006,
Handleiding Meten en
rekenen inrl us trie la waai

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
zeven activiteiten en/ol' 3 keer
per jaar een onderzoek
(i ri d u s t r i e 1 cl w a a i/V e r k e e rs 1 a w a a 1)
uitvoeren.

Fisen aan o r a a n i s a t i e s flia daze zeven activiteiten uitvoeren voor
minimaal 2 fnedewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties
alleen eenvoudiqe situaties
minimaal 2 niedewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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.Activiteit,...'

.

.

•8;'-tBèoPrdelenmóódzaak voor onderzoek en beoordelen ,rap|jof.tages.in lièt kacie.i; van dê'v.erguhhingveriehing, toezicht ên het hemën van een afwijkingsbesluit.
9; - Advisèrën ovër.qelpidsaspectèh (iiidusief hahterer
:!:! • .. '•::'::' , .,"1
.4
'.
.
.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die daza tv^ee activiteiten uitvoeren voor
aiieen eenvoudige situaties
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten

0-1 jaar in het milieuwerkveld
1 t/m 7 eenvoudige

situaties

Aanvullende opleid ing (an):
Basiscursus opstellen geiuidsmodellen
Basiscursus Wm, Wro en ArcGIS
Specialistische opleiding hogere akoestiek
een of meerdere complexe situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten

Werkervaring
3 jaar

1 t/m 7 complexe

situaties

Aanvullende opleiding(eii):
Zie activiteiten 1 t/m 7 complexe

situaties

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteiten 1 t/m 7
eenvoudige situaties
Diepgaande kennis:
"
Handleiding meten en
rekenen industrielawaai

Besteden van 1/3 fte aan deze
twee activiteitan.

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
»
Zie activiteiten 1 t/m 7
complexe siti la ties
Diepgaande kennis:
•
Zie activiteiten 8 en 9
eenvoudig situaties

Besteden van 1/3 fte aan deze
twee activiteiten.

Eisen aan o r a a n i s a t i e s die deze twee activiteiten uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoamde criteria voor complexe situaties
een of nieerdere complexe situaties
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Activiteit
rMiëOitvoéréi^^^
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten

Werkervaring
2 jaar

1 t/m 7 complexe

situaties

Aanvullende opleiding(en):
Zie activiteiten :l t/m 7 complexe

situaties

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

minimaal 2 niedewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteiten 1 t/m 7
complexe situaties
Diepgaande kennis:
"
Handreiking meten en
rekenen industrielawaai en
SBR-riclitlijn B

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
actiyiteit of 3 keer per jaar een
trillingsoiiderzoek uitvoeren.

Uitvoerinqmet ambibe.nl
22. Groen en ecologie
Onderstaande activiteiten kunnen uitbesteed worden aan ean marktpartij
over de deskundigheid nodig voor activiteiten 1 en 2,

Activiteit

a.;; ':-i3Ëoofdëlèh-bf'ër;sbrai^é'S

rnits de uitbestedende

overheidsorganisatie

een-bijzóndere omstandigl:iëid:"giT>eii;ertëGÓiÓgiè''::ind

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(en):
°
Basiscursus Flora en faunawet
Basiscursus Nb-wat en Boswet
Basiscursus Wro

beschikt over minimaal één medewerker

die beschikt
,

omgevingsvergunning,^
Aanvullende kennis

Werkervaring

Frequentie
Besteden van 1/3 fta aan deze
activiteit.

0-1 jaar

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
I minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

2:.-;. !Uitzetten en:..bèoordelen-!van ecologisch-onderzoëk; ;.;••;:*';;. •'••.'-i'
3. Uiivoeren vah ecoiogisdi onderzoGk, •
. ' " X . . :•'••'... ' "f4. !,.: Adviseren ;bij';onthéffinqëii;Naturjr^

"V-:::,: .'•'-'•'::"X.:o"'' • •
' ' - ^ V i f ; , ; ' ; . , \ ; - ; ;' • '

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze drie activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende
opleiding(en):
Zie activiteit 1

Werkervaring

'

• :X.

Aanvullende kennis

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
drie activiteiten.

3 jaar
Diepgaande kennis:
"
Stedelijk groen, Natura2000
Ecologische en
landschappelijke condities

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze drie activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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23. Luchtkwaliteit
Onderstaande activiteit 4 moet binnen da overheid uitgevoerd worderi. Zonder de benodigde deskundigfieid voor deze activiteit is het niet, goed mogelijk om werkprocessen op
een juiste manier uit te voeren en het wark van externen te beoordelen, Actiyiteii:en 1 t/m 3, 5 en (5 kunnen uitbesteed worden aan ean iTiarktpartij,

Activiteit

'ï

'2'

BêiJaiéli öf van- phderzöekspliclVt öf-.nbödza
;(;Lat:OT|jLiitype^
Sïijihyeqta^^
:Gïiiabéw.ëi"ï<en

(o;a,;op basis van heftBesluit luchtkwaliteit),, en zo ja hef kunnen bepalen welk i.èkenrnodel vah tpepassing is,
'
'
..\-':,AK'.^,:;\'r:: ,-.
"
, V:' ,
i-^':;';:;"i''gt.;:S^^^^^

—

Fi.sen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
1 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wro, Wm, Awb, besluit
luchtkwaliteit
Rekenmodellen CARII,
Nieuw National Model, Vstacks, ISL3a en Urbis of
een SRM3 model
Diepgaande kermis:
"
Opzet, werking an
doorgronden CARII

Frequentie
(Laten) uitvoeren van een
luclitonderzoek 3 keer per jaar.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze twee activiteiten uitvoeren
minimaal 2 niedewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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•Activiteit,

•;,•";:•';"-'

3.. ^Het'.uitvóeren van;lüGhtondefzóeken met b
van cpmplexè rekenmodellen (juiste input leveren en output genereren).
4, ;;Het beoordelen en interpreteren van rapportages.(van,interne of externe adviseurs) en daarover adviseren i,h.k.v; de vergunningverlening, handhaving en het nemen van
een afwijkingsbesluit.
• ,.
•
v
.
.
5,,, Heir.beoordelen van.geurrapportage,
1. •':.'': .. . '.
'
' ,
•
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze drie activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten

Werkervaring
3 jaar in het werken met
modellen en kunnen rekenen
met computers

1 en 2

Aanvullende opleiding(en):
1, Verdiepingscursus
rekenmodellen
Nationaal model en URBIS
2, Verdiepingscursus luchtkwaliteit
3, Wro (Bedrijven en milieuzonering)

CARII,

Nieuw

Aanvullende kennis
Basiskennis:
•
Zie activiteiten 1 en 2
M,e,r,
Diepgaande kennis:
1, Zie activiteiten 1 en 2
2. Opzet, werking en
modellering van
rekenmodellen
Wet Luchtkwaliteit / NSL,
RSL en Europese Richtlijn
Luchtkwaliteit (voor
activiteit 4)

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
drie activiteiten.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze drie activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit
6.

Het: uitvoeren van emissienietingeii en géuronderznekeii.

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(an):
Zie activiteiten 3 t/m 5

Werkervaring

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Eniissiemetingen

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
actiyiteit.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening

24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
Onderstaande activiteiten 2 t/in 4 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden.

Activiteit
1,

Opstellen stedenbouwkundige,en inrichtingsplannen.

Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren voor
alleen eenvoudige situaties
Werkervaring

Opleiding

1 jaar, minimaal twee plannen
per jaar opgesteld

Basisopleiding:
Relevante HBO

een of meerdere comolexe situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Z/e eenvoudig

situaties

Werkervaring
3 jaar, minimaal twee plannen
per jaar opgesteld

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wabo, Wro
(bestemmingsplannen)
Grondexploitatie
Digitalisering plannen
Diepgaande kennis:
Inrichting openbaar gebied
SVBP
RO beleid

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
actiyiteit.

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie eenvoudig situaties
Diepgaande kennis:
•• Zie eenvoudig situaties

Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

Fisen aan o r a a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor complexe situaties
een of nieerdere complexe situaties

Activiteit

2, " Adviseren:-Pver;bouwvoornemens die afvvijkeii van het vigerende beleid.
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteit 1

Werkervaring
1 jaar, niinimaal 5 aanvragen
per jaar beoordeeld

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wabo, Wro
(bestemmingsplan nen)
"
Beleid op gebied van EV,
cultuurhistorie, milieu,
economie, verkeer,
bedrijventerreinen,
woningbouw, groen, EHS,
landbouw, etc.
Diepgaande kennis:
Zie activiteit 1

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Activiteit
'3f 'Opstèllén van richtlijnen en.kaders voor.stedenbouwkundige en-inrichbngsplannen.
/4^:.;.:"Bewi^dèliriqiëxtérh''qOT
' .-fe-.':
Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteit uitvoeren voor
alleen eenvoudige situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteit 1

een of meerdere comolexe situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteit 1

Werkervaring
1 jaar, minimaal twee plannen
per jaar beoordeeld

Werkervaring
3 jaar, minimaal twee plannen
per jaar beoordeeld

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteit 1 eenvoudig
situaties
Gemeentelijk beleid
Diepgaande kennis:
"
Inrichting openbare ruimte

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
twee activiteit.

/

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteit 3 en 4
eenvoudig situaties
Diepgaande kennis:
"
Zie activiteit 3 en 4
eenvoudig situaties

Besteden van 1/3 fte aan deze
twee actiyiteit.

Eisen aan o r a a n i s a t i e s die deze twee activiteit uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 niedewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor coniplexe situaties
een of nieerdere complexe situaties
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25. Exploitatie en planeconomie
Onderstaande activiteiten kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij.

Activiteit ,,:,;-'••

..

1,, Cipsteilen, adviseren over de besluitvoeiing en het uitvoeren yan plannen m,b.t, giondexploitaties,
2:F;Öpstelleh^'yan haaibaarhei
exploitafiébegröfihgën/.yaria^^
3. :,BëPordeleh •van'dë.ëffecteh vah de gróndexploitatiëwet en bpstèl^
..
.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze drie activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
3 jaar

Aanvullende opleiding(eii):
Specialistische opleiding exploitatie/planeconomie

;.

:..:..:-•' ''^X
•,':'::•;",.- ~ '.
begrotingen yoór projectontwikkeling-etc.
. . .
.,
•
':

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wabo, Wm, Wro
(Gróndexploitatiewet)
Boekhoudkunde/financiering
"
Gemeentewet
°
Civieltechniek
Structuurvisie
Diepgaande kennis:
3. Procesmanagement
Reken- en
exploitatiemodellen

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
drie activiteiten.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze drie activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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26. Cultuurhistorie
Onderstaande activiteiten 1 t/m 5 moeten binnen de overheid uitqevoerd worden. De overige acbviteiten kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij.

Activiteit

':fSA3|isei^^
'2S;-%èoördëiem^^
•3r:'^-f/Vangeyën|van4èffecl:ëii-v^
•4;...i;:;Öpstelleas^^^
5, Inhoudelijk adviseren bij bezwaar en beroep,

'

'•••"":
;;•;•;;: - - r ' ' v ' ! - ; - • • '.:.: . j . '-X.-':-..
\'::':X-'''•''• •:.(,i:Xi'lr.:.
:Z:::S':X:-k:t.::':.':5.-:'-~ :~y':t:L':'{.'' t P : ' " ' '

Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze viif activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
2 jaar

{'!'-X'.'':'''--.'''''^^~^-' ï ;
'
. ^
:
• :„, •

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wro, Awb, M,e.r.
AMvB Ruimte, nota ruimte
en structuurvisie
Diepgaande kennis:
Historie van het gebied

;
Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vijf activiteiten óf 1/3 fte
besteden aan deza vijf
activiteiten indien ook een of
nieerdere van de overige
activiteiten van de
deskundigheid Cultuurhistorie
worden uitgevoerd

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vijf activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Activiteit

G, Adviseren t,a.y. nipnunientalé aspecten in het kader van oingeyingsvergunningaanvragen (activiteit bouwen ën slopen) en het handhaven-van de omgevingsvergunning),
7, Toetsen van de aanyraag aamde Mohümentenwet 1988,;
,,
\.
8, ,Toetsen van dè aanvraag aan éen éi:,fgoedy
• ,,
, ;, ,- '
-9; • (Beóórdelèn;van)'^bouw,tiisii:ói'isché óhderzo
•iTiöiUiiiiéiitwaarciiglieid'(v,an onderdelen), • :: •
'
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
2 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
•
Restauratiefilosofieën
Kennis van herstel bouw
Diepgaande kennis:
"
(Steden)bouwkundige
geschiedenis en
karakteristieken

Aanvullende opleiding(en):
•
Specialistische opleiding erfgoed en cultuurhistorie in
de bouw

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activiteiten óf 1/3 fte
besteden aan deze vier
activiteiten indien ook een of
nieerdere van de overige
activiteiten van de
deskundigheid Cultuurhistorie
worden uitgevoerd.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitvoeren
mininiaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit

10, Adviseren t,a,v, archeologische aspecten in het kader van
cnigeyingsverguiiiiiiigeii,
' l l , ;Toetsen van.de aanvraag aan de Monumentenwet4988,.', .;•
, 12, Toetsen van de aanvraag aan een Gvantiiele ei fgoedverordening.
•
;
-^'3V'^Bëooi:(jëléti?valiBrch
X::<--:'X'-'::
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
2 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
»
Archeologische
verwachtings- en
waardenkaart
Diepgaande kennis:
Actuele wetenschappelijke
inzichten

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activiteiten óf 1/3 fte
besteden aan deze vier
activiteiten indien ook een of
meerdere van de overige
activiteiten van de
deskundigheid Cultuurhistorie
worden uitgevoerd

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Activiteit

:if|gcl|jser^|h|gg

;i5Siyiai<êiïSan^^^

XX:X''''-'-X'9Xi''''''Z'''''Xi^^

^f6#Vert:alefi?cuitljurhl^
ilfïstóetseqS^^
:l8fiTcfetséii'-van!d

;uitgangspijiHeh^of toetSGriteila.iVOoriaanvragen. ; ,;';>:•;
'" "

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze viif activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
"
Zie activiteiten 1 t/m 5
Aanvullende opleiding(en):
Basiscursus stedenbouw

Werkervaring

•

• "' ' ' " '

Aanvullende kennis
Basiskennis:
»
Wro, planologie

2 jaar

;-B''--'

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vijf activiteiten óf 1/3 fte
besteden aan deza vijf
activiteiten indien ook ean of
meerdere van de overige
activiteiten van de
deskundigheid Cultuurhistorie
worden uitgevoerd.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vijf activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit
}19if?yd,yisei-ei^
^20|;|Aéngfey^^

ria hel scha ppélij kë^as iDectê nd li-l-iet; kaije 1^ va Pipiiig eyi iig sy èr§

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten 1 t/m 5
Specialisatie cultuurlandschap /
landschapsqeschiedenis

'^'W'^^

Werkervaring
2 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Natuurschoonwet
•
Werelderfgoed
"
Beleid cultuurlandschap
Diepgaande kennis:
Ontstaansgeschiedenis
Nederlands landschap

Frequentie
Besteden van 2/3 fta aan deze
twee activiteiten óf 1/3 fte
besteden aan deze vijf
activiteiten indien ook een of
meerdere van de overige
activiteiten van de
deskundigheid Cultuurhistorie
worden uitgevoerd.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze twee activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Deel C:

Procescriteria, inhoudelijke criteria en prioriteiten
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^Sï;;fè*^ii.iilifllli^
1 . V e r a n t w o o r d i n g v a n inzot, pio<?talio« P I I r e s u l t a t e n
Het bevoegd gezag ontwikkelt een systematiek oin Intern an extern verantwoording af te leggen over het |:iroces voor yergi.inningyerlenlng (iriclusief
toeziclit- en handhavingsproces en de resultaten en effecten hiervan. Deze systematiek wordt bestuurlijk vastgelegd.
1.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.

Deze verantwoording heeft minimaal tietrekking op de volgende elementen:
Elexibiliteit en actualiteit vigarende juridische planologische regelingen,
Zicht op afwijkingen in verband met mogelijke activiteiten die in strijd zijn met het bestemmings,- dan v.;el inpassingsplari,
Strategische doalstellingen,
Operationele doelsteilingen: een rapportage van da eigen indicatoren bij de binnen de organisatie geformuleerde doelstellingen en/of prioriteil:eri.
Een rapportage van da afspraken die in het kader van tiestuursovereenkomsten of handliavingsarrangementen zijn gemaakt.
Regelmatige benchmarking met andere diensl:en uitvoeren,
Prestaties vergunningverlening:
i.
aantal producten per categorie en tijdsbesteding;
i i . mate van actualiteit van de portfolio aan vergunningen;
i i i . tijdigheid (uitgedrukt in percentage afwijking van vastgestelde tijdigheid normstelling) van het besluit;
iv. juridische kwaliteit;
V. evaluatie prestaties vergunningverlening uitmondend in verbeteringen ten aanzien van de vergunnirigverleriings(beleid)cyclus,
Prestaties toezicht en handhaving:
i
aantal producten per categorie en tijdsbesteding;
ii
mate waarin toezicht- en sanctiestrategie is toegepast;
i i i realisatie bezoekfrequenties;
i v tijdigheid (uitgedrukt in percentage afwijking van vastgestelde tijdigheid normstelling ) van de (her)controle;
V
tijdiglieid (uitgedrukt in percentage afwijking van vastgestelde tijdiglieid normstelling) versturen controleverslag en brief;
v i het naleefgedrag;
v i i evaluatie van de handhavingsresultaten uitmondend in verbeteringen ten aanzien van de liandliayings(beleids)cyclus,
Prestaties wat betreft aanvragen niet passend binnen het bestemmings- dan wei liipassingsplan:
i
aard van de aarivraag;

ii

j.

coni|:)lexil:eit;

i i i overwegingen;
i v aantal aanvragen;
v
gerioiTien besluiten;
v i aantal malen wanneer bezwaar en beroep is aangetekend,
Terugkoppeling van resultaten en aanbevelingen.

;;ldingen) en het
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2. Probleemanalyse
Voor de taken op bet gebied van vargunningverlening en meldingen, die op grond
van de Wabo verplicht zijn, handelt hat bevoegd gezag op basis van een bestuurlijk
vast ta stellen probleemanalyse, ten einde sturing te kunnen geven aan haar
inspanningen op het gebied van vergunningverlening en het afhandelen van
meldingen.

2. Probleemanalyse
De handhavingsorganisatie handalt op grond van een analyse van de problemen in
de fysieke leefomgeving, de effecten van niet-naleving en de kansen op niatnaleving, teneinde sturing te kunnen geven aan haar handhavlngsinspanningen.

2.1 Voor alle besluiten omtrent omgevingsvergunningen betreft dit een analyse van
de complexiteit en aard van de te verwachten (bouw)verguiiningeii ten einde een
gefundeerde inscfiatting te kunnen maken voor benodigde capaciteit (kwaliteit en
kwantiteit).

2.1 De probleemanalyse is gebaseerd op een tlaarvoor gescliikte metliode die
inziclit geeft in het naleefgedrag, de risico's en liet bestuurlijke gewicht daarvan.

Deze analyse bevat tenminste de volgende elementen:
a. aantal te verwachten aanvragen / meldingen;
b. type bouwwerk / aard van de inrichting;
c. aard en complexiteit van de aanvraag;
d. benodigde capaciteit (met in aclit name van de kritieke massa criteria).

De
a.
b.
c.
d.
e.

analyse heeft tenminste betrekking op:
f e i tel ij k n a I eef g ed rag;
da mogelijke effecten van potentiële en feitelijke overtredingen;
da kansen op overtredingen;
klachten en signalen;
landelijke prioriteiten.

2.2 Voor het g.ebmj,ksc.!.eel van de omgevingsvergunning betreft dit in aanvulling op \ 2.2 In aanvulling op 1,1 heeft deze analyse voor (;Le_.biiuvvfa..se. tenminste betrekking
criterium 1,1, een periodieke toets naar de actualiteit van de verleende op:
vergunningen op basis waarvan kan worden beoordeeld of een besluit dient te : a. aantal te verwaciiten bouwwerken in afwijking van de vergunning;
worden geactualiseerd. Voor het uitvoeren van de toets wordt ruimte o|:)genomen in b. aantal te verwachten sloopwerken in afwijking van da vergunning;
het capaciteitsplan. De uitkomsten van deze toets wordt jaarlijks doorvertaald naar : c. aantal te verwachten bouwwerken zonder vergunning;
het jaarprogramma.
d . aantal te verwachten sloopwerken zonder vergunning.
Deze periodieke toets bevat tenminste de volgende elementen:
a. de noodzaak tot aanpassing van de vergunning;
b. de huidige en beoogde milieubelasting;
c. ouderdom van de oprichtingsvergunning of indien aan de orde, meest recente
revisie omgevingsvergunning in relatie tot vastgestelde doelen over actualisatie;
d . aantal milieubeschikkingeii dat geldt voor inrichting;
e. de verandering in wetten regelgeving, inclusief Europese regelgeving
(bijvoorbeeld wijzigingen in Bref's);
f.
de mate waarin vergunningen dekkend zijn;
g . geografische context van de vergunning waarvoor actualisering kan worden
overwogen rekeninghoudend met de huidige en beoogde functies en
(milieu)kwaliteiten in de omgeving van de inrichting;
h. de noodzaak tot verdere beperkingen van de nadelige gevolgen voor het milieu;
i.
nieuwe of andere technische mogelijkheden orn het milieu te beschermen;
j.
waarnemingen uit de handhavingspraktijk die leiden tot actualisatie van
vergunningen.

In aanvulling op 1,1 heeft deze analyse voor de ,g.al;u:,y.ik,s.fa.s.e tanmiriste betrekking
op:
a. de bestaande gebouwenvoorraad;
b. alle inrichtingsgebonden en niat-inrichtingsgebonden taken en objecten;
c. alle (taakgebonden) omgevingsproblemen;
d . de te verwachten omvang van gebruik van bouwwerken in afwijking van de
vergunning voor brandveilig gebruik;
e. de te verwaciiten omvang van gebruik van bouwwerken zonder vergunning voor
brandveilig gebruik;
f.
analyse van stofstromen.
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2.3 Voor liet deel van de omgevingsvergunning waarvoor een goede ruimtelijke
onderbouwing nodig is omdat: deze afwijkt van het vigerende bestemmirigs- dan wel
inpassingsplan bevat deza analyse tenniinste:
a. aard van de aanvragen
b. complexiteit (aantal deelaspecten)
c. overwegingen
d . aantal aanvragen
e. genomen besluiten
f.
aantal malen wanneer bezwaar en beroep is aangetekend
2.4 De probleemanalyse wordt minimaal 1 keer per 4 jaar opgesteld en bestuurlijk
vastgesteld (bestuurlijke vaststelling dient ook plaats te vinden bij tussentijdse
bestuurswisselingen). De probleemanalyse- wordt jaariijks geactualiseerd op basis
van een analyse van algeniene dan wel wijzigingen in de bouwprognosas en
economische ontwikkelingen en overige facturen die van invloed kunnen zijn o|:) de
prioriteitsstelling. De resultaten daarvan worden ieder jaar gehanteerd voor liet
opstellen van een raming van de nodige capaciteit en vertaald naar liet
uitvoeringsprogramma vergunniiigverlening en de begroting.

2.4 De probleemanalyse wordt minimaal 1 keer |:>ai- 4 jaar opgesteld en bestuurlijk
vastgesteld (bestuurlijke vaststelling dient ook plaats te vinden bij tussentijdse
bestuurswisselingen). De protileemanalysa wordt jaarlijks geactualiseerd op basis
van een analyse van algemene dan wel wijzigingen in de fysieke leefomgeving
(binneri liet eigen grondgebied of van buurgemeenten / regio's) die van invloed
kunnen zijn op de prioriteitsstelling. De resultaten daarvan worden ieder jaar
geliaiiteerd voor het opstellen van een raming van de nodige capaciteit en vertaald
naar het bandhavinguitvoeringsprogranima en da begroting.

C r i t e r i a G a z n n i c n l i j U ( v c r y r j n i i i n y v o f icr.isfy e n I t i C i i ' . h t c n ho:i<ihT«/snf;)
3, V e r g e l i j k i n g en a u d i t i n g
Het bevoegd gezag ontwikkelt een systematiek (bijyóorbeeld via benchmarking) om inzet, organisatie en het resultaat van de vergunningverlening en handhaving te
vergelijken, te toetsen en te beoordelen,
3.1 Voor vergunningverlening, inclusief activiteiten die in strijd zijn met het bestemniings- dan wel inpassingsplan, zijn de elementen waarmee vergeleken, getoetst en
beoordeeld wordt tenminste de volgende:
3. tijdigheid van de vei-guniiiiig;
b. actualiteit van de vergunningen;
c. juridisclie kwaliteit van de vergunning;
d . juridische kwaliteit van de beroep en bezwaar procedure/fiet aantal (gewonnen en verjoren) beroep en bezwaarprocedures in relatie tot het aantal genomen besluiten,
3.2 Voor toezicht en handhaving, inclusief acbviteiten die in strijd zijn met het bestemmings- dan wel inpassingsplan, zijn de elementen waarmee vergeleken, getoetst en
beoordeeld wordt tenniinste de volgende:
a. toepassen sanctiestrategie;
b. naleefgedrag;
c.
bezoekfraquentias;
d . tijdigheid van de (her)controle;
e. tijdigheid versturen controleverslag en brief;
f.
prestaties bedrijf t.o.v. branche (benchmark).
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4. Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen
Het kader voor de uitvoering van de omgevingsvergunning wordt gevormd door
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving en door Europese (bijv. NEC),
landelijke (bijv. Actieplan fijn stof, LAP) en lokale (bijv, een milieubeleidsplan)
beleidsmatige kaders. Wijzigingen in deze kaders, door bijvoorbeeld jurisprudentie
of nieuwe inzichten, kan leiden tot de noodzaak om vergunningen te actualiseren.
Het bevoegd gezag zorgt voor een prioriteitsstelling ten aanzien van de uit te voeren
actualisatie. Voor vergunningen bouwen en brandveilig gebruik is het niet
toegestaan om de vargunning te actualiseren.

4. Prioriteitenstelling en meetbare doelstellingen
De tiandhavingsorganisatia handelt op grond van een integrale prioriteitenstelling
van de handhavingstaak (een in samenhang opgestelde prioriteitsstelling voor alle
deelaspecten van de Wabo),

4 . 1 De prioriteitsl:elling en doelstellingen omvatten tenminste:
a. een omschrijving van het doel van de vergunningverlening per beleidsveld;
b. prioriteiten, rekeninghoudend met de probleemanalyse (zie 'rapportage en
evaluatie') en met evaluaties (zie 'monitoring');
c. een vastlegging van concrete, meetbare doelen ten aanzien van de frequentie
waarmee het milieudeel van de omgevingsvergunning geactualiseerd wordt;
d. meetbare indicatoren vooralle doelstellingen, Inclusief afspraken over
monitoring van die indicatoren. Bij voorkeur indicatoren over output en
outcoiTie,
4.2 Voor het milieudeel van de omgevingsvergunningen bevat deze prioriteitstelling
de volgende elementen (de grondslag hiervoor is artikel 8,22 Wet miiieubefieei ):
a. het belang van de prioritering;
b. het (type) inrichtingen wat geactualiseerd rnoet worden;
c. de milieuaspecten;
d . het geograhscha gebied.
4.3 Voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmings- dan wel inpassingsplan
dient het bevoegd gezag een beginselbereidlieid te fonnuleren. E)e motivering
hiervan dient opgesteld te worden op basis van:
a. de mate waarin deze bereidheid past in het vigerende beleidskader;
b. de mate waarin deza bereidheid da ruimtelijke kwaliteit dient.

4 . 1 De prioriteiten en doelstellingen omvatten teiiminsl:e:
a. een omschrijving van het doei van de haiidhaving per beleidsveld (inclusief
naleefgedrag);
b. prioriteiten, rekening houdend met de probleemanalyse, het naleefgedrag en
niet evaluaties;
c. meetbare indicatoren voor alle doelstellingen, inclusief afspraken over
monitoring van die indicatoren. Bij voorkeur indicatoren over output en
outcome,
4.2 In het handliavingsbeleid van het bestuursorgaan wordt uitwerking gegeven aan
de landelijke prioriteiten. In deze uitwerking wordt ten minimale aandacht besteed
aan:
a. afstemming met liandliavingspai triers;
b. regionale samenwei-kingsafs|:iraken;
c. het beschikbaar stellen van middelen en capaciteit.

5. Vastleggen van benodigde capaciteit in de begroting
Op basis van vastgestelde prioriteiten an doelstellingen wordt de benodigde capaciteit gepland en vastgelegd in de begroting.
6. Vastleggen van benodigde financiële middelen in de begroting
Op basis van vastgestelde prioriteiten en doelstelling worden de benodigde financiële middelen gepland en vastgelegd in de begroting.
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7. Strategie vergunningverlening
Het bevoegd gezag handelt op grond van een strategie en objectieve criteria voor
het beoordelen en beslissen over een onigevingsvergunniiig en liet afhandelan van
meldingen, ter uitwerking van de in de wet bepaalde criteria, In deze strategie is
vastgelegd welke vormen van vergunningverlening worden onderscheiden en wat de
basiswerkwijze daarbij is, mede ten aanzien van aanvragen die in strijd zijn met het
bestemmings- dan wel inpassingsplaii. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de
basiswerkwijze van vergunningverlening volgens een geborgd proces verloopt,

7. Nalevingsstrategie (interventiestrategie)
De liandfiavingsorganisatie fiandelt op grorid van een nalevingsstrategie/
intervaritiestrategie, waarin Is vastgelegd met walke instrumenten zij naleving wil
bereiken en welke rol handhaving daarbinnen speelt.

8.
Het
a.
b.
c.

8, Toezichtstrategie
De tiandliavingsorganisatie fiandelt op grorid van een toezichtstrategie, waarin is
vastgelegd welke vormen van toezicht worden onderscheiden en wat de
basiswerkwijze daarbij is, In de toeziclitstrategie wordt duidelijk onderscheid
geniaakt tussen het toezicfit tijdens de bouw en tijdens de gebruiksfase,

Beleid ruimtelijke ordening:
bevoegd gezag beschikt over:
bestemmingsplanbeleid dan wel inpassingsplanbeleid;
ontheffingsbeleid;
afwijkingsbesluitenbeleid.

8 . 1 Bestemmings- inpassingsplanbeleid
Voor het beoordelen van aanvragen die in strijd zijn met een goede ruimtelijke
onderbouwing beschikt het bevoegd gezag over een bestemniings-, dan wel
inpassingsplanbeleid:
a. Het beleid is er op gericht dat alle bestemmings-, dan wel inpassingsplannen
actueel zijn en niet ouder dan 10 jaar.
b. Het beleid is er op gericht om bestammingsplaniieii dan wel inpassingsplannen
binnen de gemeente dan wel binnen da provincie integraal te ontwikk.elen (bv
met bouw en milieu),
c. Het beleid is ar op gariclit om bestemmingsplannen dan wel Inpassingsplannen
te toetsen op handhaafbaarheid,
d. Het gehele grondgebied van de gemeente cq provincie is belegd met
bestemmingsplannen cq inpassingsplannen.

8.1 Voor het toezicht tijdens de bouwfase is de strategie gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
a. Het bevoegd gezag houdt toezicht op basis van eén systematiek zoals
beschreven in liet integraal toezichtprotocol. Deze systematiek gaat uit van
objectcategorieën op basis van gebruik/activiteit, een toezichtmatrix dia
diepgang per thema en frec|uentie vastgelegd door het bevoegd gezag en een
projectgebonden cliecklist voor de inspectie. Voor het milieudeel van de
omgevingsvergunning kan expliciet wordan vastgesteld dat in sommige gevalleri
een aanvullende strategie nodig is voor de werking van een inrichting.
b. Het bevoegd gezag fianteert het collectieve niveau zoals afgesproken in het
integraal toezichtprotocol,
c. Het bevoegd gezag mag van de bovengenoamde (a an/of b) objectieve criteria
afwijken indien aantoonbaar blijkt uit eigen gegevens dat het collectieve niveau
niet noodzakelijk dan wel niet ambitieus genoeg is. De gegevens bevatten
tenniinste informatie over geconstateerde afwijkingen en het naleefgedrag van
specifieke partijen. De argumenten tot afwijken moeten aantoonbaar worden
gernaakt en vastgesteld worden.

109

Uitvoerinqmet ambitie.nl
8.2 Onthefhngsbeleid
a. De beleidsregels hebben alleen betrekking op wettelijke (ontfiefhngs)
bevoegdheden en/of in bestammingsplannen/ inpassingsplannen en/ of
afwijkingsbesluiten opgenomen bevoegdheden,
b. Het beleid is niet in strijd met lokaal, provinciaal of rijksbeleid,
c. De beleidsregels worderi consequent toegepast en afwijkingen worden
gemotiveerd.

8.3 Afwijkingsbesluitenbeleid
Het bevoegd gezag
geeft
afwijkingsbesluiten.

wanneer

gebruik

wordt

gemaakt

van

9. Objectieve criteria
Het bevoegd gezag handelt op grond van objectieve criteria voor het beoordelen en
beslissen over een omgevingsverguiining in aanvulling van de hiertoa in de wet
bepaalde criteria.

8.2 Voor het toezicht tijdens de gebruiksfase omvat de toezichtsstiateqie tenminste:
a. diepgang van uit te oefenen toezicht;
b. routinematige bezoeken, inclusief de h equentie daarvan an incidentele
bezoeken voor alle type objecten en gronden (inclusief bestaande
gebouwenvoorraad en gevallen van sloop);
c. de controie van administratieve bescheiden en het toezicht op het bereiken van
kwaliteitsnormen;
d. onderzoek en verificatie van de aigeri controlemaatregelen die door of ten
behoeve van inricfitingliouders worden uitgevoerd;
e. het geven van voorlichting aan de inricfitinghouder;
f.
de rapportage over de resultaten van liet toezicfit;
g. een aanpak voor het minimaliseren van de toezichtslast voor de onder
toezichtstaanden, onder andere door vooraf te beoordelen welke afstemming
nodig is en in hoeverre controles op één moment en gelijktijdig kunnen worden
uitgevoerd met een zo klein mogelijk team waarin de benodigde
deskundigheden voor de te verwachten risico's vertegenwoordigd zijn,
8.3 Voor het toezicht op activiteiten die toegestaan zijn middels een
afwijkingsbesluit dient het bevoegd gezag:
a. expliciet aan te geven of toezicht wordt uitgeoefend;
b. op welke wijze toezicfit wordt uitgeoefend;
c. met welke intensiteit toezicht wordt uitgeoefend.
9. Sanctiestiategie
De fiandhavingsorganisatie fiandelt op grond van een sanctiestrategie, waarin de
basisaanpak voor het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke optreden bij
overtredingen
is vastgelegd. Het
bevoegd
gezag
heeft een
specifieke
sanctiestrategia voor eigen inricfitingen of activiteiten in de bebouwde omgeving of
in het openbare gebied,
a. De sanctiestrategie ornvat tenminste:
a. een op elkaar afgestamd bestuursrechtelijk - strafreclitelijk optreden tegen
overtreding van de gestelde normen in lijn met de vastgestelde
handliavingsstrategia;
b. een passende reactie op geconstateerde overtredingen en een stringentere
reactie bij voortduring van de overtreding;
c. bansparantie over te stellen termijnen voor het opheffen van
(standaard)oyertredirigeii en over de zwaarte van sancties daarvoor. Een
regeling voor optreden tegen overtredingen door de eigen organisatie en
andere overheden;
d. in het handhavingsbeleid / strategie dient invulling gegeven te worden aan
hoe omgaan met clandestien bouwen en wat de strategie is voor het
e. stilleggen van bouwactiviteiten.
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b.
c.

Het toepassen van de landelijke sanctiestrategie is verplicfit.-'
Afwijken van de landelijke sanctiestrategie is alleen toegestaan indien dit
aantoonbaar effectiever is. De afwijking mag per bevoegd gezag verschillen om
tot optimaal maatwerk te komen.

9 . 1 Objectieve criteria voor liet iEiuwdejil van de omgevingsvergunning:
a. Het bevoegd gezag toets op basis van een systeinatiel!: die risico's bepaalt van
de bouwaanvragen en accenten legt in het vergunningverlenirigspioces, zoals
beschreven in het toetsprotocol CKB online of een systematiek mat
vergalijkbara diepgang.
b. Het bevoegd gezag handelt voor het toetsen van bouwaanvragari op basis van
het collectieve niveau zoals de landelijk afgesproken collectieve toetsriiveaus
voor de Bouwbesluiteisen volgens het toets|-jrotocol CKB-online of een niveau
met vergelijkbare diepgang,
c. Het bevoegd gezag mag van de bovengenoemde objectieve criteria afwijken
indien aantoonbaar blijkt uit eigen gegevens dat het collectieve niveau niet
noodzakelijk dan wel niet ambitieus genoeg is. De gegevens bevatten tenminste
informatie over geconstateerde afwijkingen en het naleefgedrag van speciheke
partijen. De argumenten tot afwijken moeten aantoonbaar worden gemaakt en
vastgesteld worden,
d . Het bevoegd gezag toetst bij gecertihceerde bouwaanvragen op de geldigheid
van het certificaat van de aaiivragar. Hierbij wordt in ieder geval getoetst op
datuni van het certihcaat en of de aanvraag binnen het toepassingsgebied van
het certificaat past,
9.2 Objectieve criteria voor het ,g.d,iru.,i.l<,s.d.e.ej van de omgevingsvergunning (inclusief
meldingen), waaronder:
a. Regeling Best Beschikbare Techniek documenten;
b. Actieplan fijn stof;
c. Nationaal Samenwerkingsporgamma Luchtkwaliteit;
d . Landelijk afval behaerplan;
e. Lokale beleidsregels.
9.3. Objectieve criteria voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmings- dan
wel inpassingsplan:
a. spoedeisend karakter;
b. complexiteit (aantal aspecten mee te nemen in toetsing);

' Het traii.>;itieprogranima zal een project gaan bevatten oni cle landeliike sanctiestrategie te optimaliseren en op maat te i laken (incli.isief de interpretatie voor bouwaspecten en handreikingen voor
de wij-/.e v/aarop politie en OM zich bindt aan de sanctie en/of handhavingssti-ategie)
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c.
d.
e.
f.
g.

schaalgrootte;
aard van de afwijking (bijvoorbeeld functiewijziging);
ruimtelijk relevant beleidskader;
benodigde flexibiliteit;
strijdigheid met (rijks, provinciale dan wel gemeentelijke) verordeningen.
10. Gedoogstrategie
De liandliavingsorgaiiisatie handelt op grond van een restrictieve gedoogstrategie,
waarin
is vastgelegd
in welke
situaties
(overmacht,
overgangssituatie,
onmogelijkheid en onwenselijkheid van handhaving) en onder welke condities inzet
van sancties tegenover overtreders tijdelijk achterwege wordt gelaten. Deze
gedoogstrategie neernt de irifioud van de algemene Nota Grenzen aan gedogen in
acht.

G e z a i n e n l i j k e C i i i c i i c i V c a j t i f i n i r - i s v p s l c n i m j v.n To«£i'..ht on Eiantiiinvinfj
11. Borging personele en financiële middelen
Het bevoegd gezag zorgt voor de afstemming tussen de bestuurlijk vastgestelde doelen/prioriteiten en inzet van de personele en financiële middelen en zorgt voor borging
hiervan in de begroting. Op basis van vastgestelde'priorif:eiten en doelstellingen worden de benodigde ca|:)aciteit en financiële middelen gepland en vastgelegd in de
begroting,
1 1 . 1 Het borgen van de personele en financiële middelen omvat tenminste:
a. het in de begroting vastleggen van die personele en hnanciële middelen en kosten apparatuur en instrumenten;
b. een inzichtelijke systematiek waarbij een verbinding wordt gelegd tussen de bestuurlijk vastgestelde vergunningverlening- en handfiavingsprioriteiten en doelstellingen en de daarvoor benodigde inzet van personeel en middelen mede gezien de wettelijke termijnen, (personele en financiële middelen in lijn rnet het te
verwachten werkaanbod);
c. een jaarlijkse reservering van capaciteit en middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de landelijke prioriteiten en de regionale samenwerkingsafspraken, inclusief
ruimte voor samenwerking op ad hoe basis;
d . een jaarlijkse reservering van middelen voor permanente her-, en bijscholing.
11.2 Het bevoegd gezag moet kunnen aantonen dat zij voldoet aan de benodigde kritieke massa door:
a. periodiek te beoordelen in hoeverre de werkelijke opleiding, kennis, ervaring, frequentie van taakuitoefening en beschikbare deskundigen in overstemming is met de
deskundigheidsta bellen;
b. evaluatie en registratie van gevolgde opleidingen (inclusief vastlegging van de tijd en financiële middelen);
c. leveranciersbeoordeling bij uitbesteding (laten) aantonen dat externe partijen voldoen aan kwaliteitscriteria).
11.3 Het bevoegd gezag beschikt aantoonbaar over voldoende personele capaciteit, en/of financiale middelen voor bat infiuren van capaciteit voor de uitvoering van de
Wabo taken en toezicht en handhaving op de rachtstreakse verboden zoals geformuleerd in de uitvoeringsprogramma's, zie criterium 12.
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12. Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en handhaving
Het bevoegd gezag handelt op grond van een uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, en 0|:) grond van een uitvoeringsprogramma voor toezicht en handliaving
(beida programma's kunnen in één document opgenomen worden als te onderscheiden delen).
1 2 . 1 Het uitvoeringsprogramma omvat tenniinste:
a. een duidelijke verbinding mat de gestelde jirioritaiten en doelstellingen;
b. een weergave van de concrete activiteiten voor verguniiingverleniiig en toezicht &. handliaving, iriclusief de bijbehorende capaciteit;
c. een uitwerking van het uitvoeringsprogramma in een concrete werkplanning voor alle betrokken organisatieonderdelan,
13. Organisatorische condities
Het bevoegd gezag handelt op grond van een organisatoriscfie opbouw en regelingen die nodig zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken.
De organisatorische condities omvattan tenminste:
1 3 . 1 Een scheiding tussen:
a. vooroverleg en vergunningverlening;
b. vergunningverlening en handhaving;
c. planmatige handhaving en hercontrole (inclusief juridische oiivolging);
Dit geldt op personeelsnivaau voor de generieke deskundigheden en op ol,)jectniyeau voor specialistische en juridische deskundigtieden,
1 3 . 1 . 1 Voor liet bouwdeel van de omgevingsvergtmning is deze sclieiding tenminste geborgd volgens de volgende organisatorisclie condities:
a. Voor de generieke deskundigen een scfieiding op persoonsiiiveau tussen: 1. activiteiten in liet kader van het verlenen van de vergunning (inclusief de
toetsingsactivitaiten die daarmee gepaard gaan) 2, de activiteiten die worden uitgevoerd in liet kader van toezicht en handhaying tijdens de bouwfase en 3, activiteiten
die in het kader van toezicht en handliaving worden uitgebouwd bij bestaande bouw,
b. Voor de specialisten en juristen een scheiding op objectnivaau tussen activiteiten in het kader van 1, liet verlenen van de vergunning (inclusief de toetsingsactiviteiten
die daarmee gepaai d gaand enerzijds an 2, de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van toezicht en handhaving tijdens de bouwfase en 3. activiteiten die in
het kader van toezicht en handhaving worden uitgevoerd bij bestaande bouw.
c. Handhavingsactiviteiten tijdens de bouwfase worden uitgevoerd door de daartoe bevoegde ambtenaren op grond van voorheen artikal 100a van da Woningwet en
straks op grond van de Wat algemene bepalingen omgevingsrecht,
13.1.2 Voor het milieudeel van de oingevingsvergunning is deze scheiding tenminste geborgd volgens de volgende organisatorische condities:
a. In het geval van instemmende beschikkingan an of maatwerk voorschriften dienen activiteiten uitgevoerd te worden vanuit liet deskundigheidsgebied
vergunningverlening en blijft de functiescheiding van toepassing,
b. Indien het geen ma'atwerkvoorschriften betreft kunnen de activiteiten vanuit zowel de deskundigfieid vergunningverlening als vanuit toezicfit en handhaving en op MBO
niveau worden uitgevoerd en is de functiescheiding op persoonsniveau niet van belang,
13.2 Een roulatiesysteem bij objecten, partijen en inrichtingen waar freguent en intensief controles worden uitgevoerd ( 'een vaste handhavingsralatie'). Dit
roulatiesysteem betreft minimaal een periodieke afwisseling van branches en geografische gebieden waarbinnen de handhavingsactiviteiten worderi uitgevoerd voor
handhavers bij inrichtingen waarmee een vaste handhavingsrelatie bestaat,
13.3 Het op schrift vastleggeri van de bevoegdfieden, taken en verantwoordelijklieden, inclusief het schriftelijk vastleggen van de aansturing van buitengewone
opsporingsambtenaren (BOA's).
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; 13.4 Documentatie op persoonsniveau met wie voldoet aan de verschillende eisen voor kritieke massa en wie wordt ingezet op welke processen / aandachtsvelden.
13.5 r<egelingen voor het uitbesteden van vergunnirigyarlening, toezicht en handhavingstaken.
13.6 Een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsregeling voor buitan kantooruren: ook buiten kantoortijden moeten burgers melding kunnen doen van incidenten of acute
klachten over overtredingen kunnen uiten, ttaartoe moet het bevoegd gezag tiereikbaar zijn en moeten personen beschikbaar zijn om zo nodig op te treden,
13.7 Het borgen van de personele onafhankelijkheid/ integriteit:
a. Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers nemen een onafhankelijke positie in ten opziclite van de bij bat opstellen van bouwplannen (wel of niet in strijd
met het bestemmings- dan wel inpassiiigs|:)lan) betrokken organisaties, instanties, bureaus of bedrijven. Ook als liet bevoegd gezag zelf initiatiefnemer / ontwikkelaar
is,
b. Om te voorkomen dat andera belangen dan de wettelijke eisen en vastgestelde strategisclie en operationele beleidskaders domineren tijdens het proces van
vergunningverlening, toezicht an handhaving is de verantwoordelijkheid voor de realisatie van initiatieven gescheiden van die voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving,
c. Hiervoor is sprake van functiescheiding op persoonsiiiveau voor yergunningverlening en handhavingsactiviteiten.
d. Voor aanvragen die in strijd zijn met het bestemmings-, dan wel inpassingsplari betreft dit een scheiding op persoonsniveau tussen de voorbereiding voor het
afwijkingsbesluit en de beslissing over liet afwijkingsbesluit, tleze scfieiding is niet noodzakelijk voor de voorberekiing en voor liet schrijven van liet afwijkingsbesluit
indien de beslissing llierover gemaakt is.
13.8 Het bevoegd gezag beschikt over de kwantitatieve en kwalitatieve voorzieningen en hulpmiddelen die de taakuitvoering informatietechniscfi, vakinhoudelijk,
technisch, jiiridisch en administratief mogelijk makan,
14. Kwaliteitsborging
Het bevoegd gezag handelt op grond van een systematiek van interne borging (besclirijving, toetsing en verbetering) van de wijze waarop de werkzaamheden belieerst
kunnen worden uitgevoerd. De systematiek kent minimaal de volgende elementen:
1 4 . 1 Directievertegenwoordiger: De algemeen directeur stelt een lid van het management aan als directievertegenwoordiger. De directievertegenwoordiger is
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van liet kwaliteitssysteem en liet rapporteren over de werking. Deze verantwoordelijkheid betreft alleen het
proces en niet de inhoud. Hij/zij beschikt hiervoor over de benodigde bevoegdheden,
14.2 Kwaliteitsbeleid en doelstellingen: Het bevoegd gezag draagt zorg voor de uitvoering van een kwaliteitsbeleid, dat past bij de gewenste kwaliteit van de
bedrijfsgebonden omgevingstaken. Het beleid geeft hierbij de gewenste focus aan, die wordt geconcretiseerd in sj-jecifieke doelstellingen. Het beleid en de doelstellingen
behoren te zijn gericlit op het continu vertieteren van de effectiviteit van het kwaliteitssystaem en worden jaarlijks, op basis van de uitkomsten van een diractiebaoordeling,
geëvalueerd cn zo nodig bijgesteld,
14.3 Kwaliteitsprogramma/kalender met vaste meet- en bijstuurmomentan: Het bevoegd gezag stelt jaarlijks een plan van aanpak, ook wel kwaliteitsprogramma
genoemd, op waarin concreet staat aangegeven hoe het bevoegd gezag invulling denkt te geven aan haar kwaliteitsbeleid en de doelstellingen. Voor het opstellen en
bewaken van het plan van aanpak maakt het bevoegd gezag gebruik van de in de organisatie aanwezige planning & control cyclus en documenteert de resultaten,
14.4 Borging procesbescfirijvingen: fiet bevoegd gezag legt schriftelijk een rirocesbeschrijving vast van de wijze waarop vargunningverleners an handhavers de
werkzaamheden dienen uit te voeren. De uitvoering van deze procesbesclirijvingen wordt geborgd via een vastgelegde toetsingsinethodiek.
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14.5 Werkwijze voor registeren en managen verbeterpunten: Het bevoegd gezag lianl:eert verbetermechanismen waarmee bijstelling van procesbescliri|vingen mogelijk
wordtgemaakt (inclusief rnaiiagementreview, zoals bedoeld in ISO 9001, 2008).
14.6 Interne audits op de procedure en op de producten: Het • bevoegd gezag beschikt over een gedocumentearde procedure voor het uitvoeren van interne
kwaliteitsaudits. De minimale audit frequentie wordt fiierin voor alle soorten of type producten en voor alle processen vastgesteld op eens per 3 jaar,
14.7 Meten van en sturen op klanttevredenfieid: klanttevredenheid wordt periodiek gemeten en het bevoegd gezag neemt de resultaten daarvan mee in de uitvoering van
bat proces.
14.8 Klachtenprocedure: Het bevoegd gezag draagt aanvullend op de algemene klachtenregeling op grond van AWB zorg voor het ontvangen, vastleggen en afliandeien
van interne en externa klachten over de kwaliteit van de uitvoering van de omgevingstaken ten befioeve van het identificeren van vertieterpunten, hlierbij wordt expliciet
geniaakt hoe deze processen zich onderscheiden van milieuklachten, meldingen voor ongewone voorvallen en verzoeken tot handhaving. Dit betreffen de niet
Èiejegeningsklachten uit het AWB,
14.9 Risico's, maatregelen en meetpunten per (type) werkproces: Het bevoegd gezag brengt per (type) werkproces de belangrijkste risico's (bijvoorbeeld tijdigheid,
kosten, juridische kwaliteit) en bijbeliorende maatregelen in beeld op vastgestelde momenten in het proces.
14.10 Protocollen (voor zover expliciet benoemd in deze kwaliteitseisen): Het bevoegd gezag handelt op grond van protocollen voor de voorbereiding en uitvoering van
haar taken zoals benoemd onder 'Voorbereiden',
1 4 . 1 1 Standaarden voor projectdossiers: In aanvulling op de archiefwet geldt voor elke beoordeling dat een projectdossier bijgehouden dient te worden. In dit
projectdossier dienen alle documenten die op de beoordeling betrekking liebben opgeslagen te worden. Het bevoegd gezag legt een standaard voor projectdossiers
schriftelijk vast waarin de minimaal veraiste documenten voor in het dossier worden benoemd.

15. Protocollen en werkinstructies
Het bevoegd gezag fiandelt op grorid van protocollen voor de voorbereiding en
uitvoering van haar Wabo taken. De protocollen omvatten tenniinste een uitwerking
in procedurebeschrijvingen en/of werkinstructies in lijn met de strategie voor
vergunningverlening en de objectieve criteria voor het beoordelen en beslissen over
een omgevingsvergunning (zoals bepaald in het operationele beleidskader),

15 Protocollen en werkinstructies
Het bevoegd gezag handelt op grond van protocollen voor de voorbereiding en
uitvoering van haar Wabo taken. De protocollen omvatten tenminste een uitwerking
in procedurebeschrijvingen en/of werkinstructies voor de naleefstrategie, de
toezichtsstrategie, de sanctiestrategie, de gedoogstrategie en de interne en externe
afstemiïiing (zoals bepaald in het operationele beleidskader),

1 5 . 1 Voor yergunningverlening betreft dit een
onderdelen:
a. vooroverleg;
b. conceptaanvraag beoordelen;
c. definitieve aanvraag beoordelen;

1 5 . 1 Voor toezicht en handhaving betreft dit een uitwerking voor de volgende
onderdelen:
a. voorbereiden van controles;
b. uitvoeren van controles;
c. versturen verslag en brief;

uitwerking

voor de volgende
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d.
e.
f.
gh.

(ontwerp) besluit;
bedenkingen;
bezwaar an beroep;
overdracht naar handhaving;
procesbeschrijving van de te doorlopen stappen m.b.t. afwijkingsbesluit.

d.

toepassen van sancties.

15.2 Voor aanvragen die In strijd zijn met het bestemmings- dan wel inpassingsplan
betreft dit, in aanvulling op 1 5 , 1 , een uitwerking van de volgende elementen:
a. Een werkinstructie voor een goede intake waarin aandadit wordt bestead aan:
i
beoordeling op goede ruimtelijke onderbouwing (compleetheid van da
aanyraag);
ii
strijdigheid met het bestemmingsplan;
iii checklist voor mee te wegen aspecten In de beoordeling;
iv relatie met exploitatieplan.
b. Een werkinstructie voor liet nagaan van relevante kaders/ vigerend beleid
waarin aandacht besteed wordt aan:
a. checklist relevante wet-en regelgeving mee te nemen in beoordelen
van de aanvraag;
b. economische haalbaarheid van het initiatief.

l 16. Interne en externe afstemming
\ Het bevoegd gezag zorgt in de voorbereiding en uitvoering van haar vergunning- en fiandhavingstaken voor interne en externe afstemming voor alle procesfasen.
f 1 6 . 1 Kwaiiteit intern overleg: het t)eyoegd gezag stelt vast wat de relevante overlegstructuren zijn met intern batrokken partijen en gaeft hierbij aan wie verantwoordelijk
is voor het overleg, wat het doel is van het overleg en hoe de uitkomsten van het overleg worden vastgesteld en teruggekoppeld binnen de organisatie.
De interne afstemming omvat tenminste:
a. afstemming tussen vergunningverlening en handliaving;
j b. afstemming met overige relevante organisatieonderdelen,
j 16.2 Kwaliteit extern overleg: Het bevoegd gezag stelt vast wat de relevante overlegstructuren zijn met de extern batrokkeri partijen en geeft hierbij aan wia
1 verantwoordelijk is voor het overleg, wat het doel is van liet overieg en lioa de uitkomsten van het overleg worden vastgelegd en l:eruggGkoppeld naar de extern
i betiokkanen.
l De externe afstemming omvat tan minste:
( a.

het niaken van afspraken in het kader van de bestuursovereenkomsten en regionale samenwerking,

j Specifiek voor vergunningverlening omvat de externe afstemming tenniinste:
l a. het rnaken van afspraken rnet partijen voor gevallen waariri^
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b.
c.
d.

Natuurbeschermingswat en het Ministerie van OC&W in zake de Monumentenwet;
het maken van afspraken met het Waterschap inzake de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater;
liet maken van afs|:)raken met de Brandweer inzake da vergtinning voor bouw en brandveilig gebruik.

Specifiek voor toaziclit en handhaving omvat de externe afstemming tenminste:
a. afstemming mat Politie en Functioneel Parket;
b. het maken van afspraken over gevallen waarin nieerdere organisaties tegelijkertijd fiaridliavingsbevoegd zijn;
\ c. het maken van afspraken over gevallen waarin nieerdere organisaties na alkaar handhavitigsbevoegd zijn (keentaeiieer).
I Specifiek voor afwijkingsbesluit omvat de externe toestemming tenminste:
( a. afstemming met Provincie en het Rijk (strijdigheid provinciale/rijks inpassingsplannen, structuurvisies);
\ b. overleg regionale brandweer.
t 17. Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-uitwisseling
I Het bevoegd gezag handelt op grond van protocollen voor de conimunicatie, het informatiebeheer en de informatie-uitwisseling van vergunning- en toezichtresultaten,
I aangekondigde of opgelegde sancties en gedoogbesluiten,
I De
ia.
I b.
\ c.
i d.
\ e.

protocollen omvatten tenminste:
de communicatie over vergunningsresultaten;
de communicatie over toezichtresultaten, sancties en gedoogbesluiten;
liet informatiebeheer van toezichtsresultaten, sancties en gedoogbesltiiten;
de operationele informatie-uitwisseling intern en met andere handhavlngsorganisaties van toezichtsresultaten, sancties en gedoogbesluiten;
de raadpleegbaarheid van ruimtelijke planneri an besluiten in DURP en IMRO,

18. Uitvoeringsondersteunende voorzieningen
De yergunningverlening- en handhavingsorganisatie beschikt over voldoende kwantitatieve en kwalitatieve voorzieningen en hulpmiddelen die de taakuitvoering
informatietechnisch, milieutecliniscfi, juridisch en administratief mogelijk rnaken,
1 8 . 1 De uitvoeringsondersteunende voorzieningen omvatten tanminste:
a. een geautomatiseerd systeem voor planning, programmering en voortgangsbewaking van de vergunningverlening en handhavingstaak;
b. een geautomatiseerd systeem voor de registratie en monitoring van zowel de inrichtingsgebonden als de niet-inrichtingsgeboriden vergtinningverlening- en
handhavingstaak;
c. een goede staat van onderhotid en kalibratie van de apparatuur en de instrumenten die worden gebruikt;
d . transportmiddelen;
e. bibliotheek en naslagwerken;
f.
veiligheidsvoorzieningen (Arbo) voor de toezichthouders.
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19. M o n i t o r i n g
Het bevoegd gezag handalt op grond van een systematiek van monitoring van het proces van vergunningverlening en handliaving, de resultaten en voor zover mogelijk de
effecten hiervan,
1 9 . 1 Per doelstelling/prioriteit uit het strategisclie beleidskader wordt ten behoeve van de monitoring het volgende benoemd:
a. beoogd effect;
b. resultaten;
c. benodigde/uitgevoerde activiteiten;
d . beschikbare middelen.
Voor elk van deze elementen stelt het bevoegd gezag indicatoren en normen op,
19.2 Hat bevoegd gezag stelt richtlijnen op voor het gebruik van de monitor. Hierbij wordt tenminste aandacht besteed aan:
a. vaststellen indicatoren;
b. frequentie van meten;
c. bespreken resultaten;
d. check op kwaliteit data.

De monitoring van de kwaliteit en resultaten van de
19 .3
vergunningverleningactiviteiten is tenniinste gericht op da volgende
p rod u c te n/ e I e 111 e n te 11:
a. aantal en aard ingediende aanvragen;
b. aantal besluiten op basis van de ingediende aanvragen;
aantal afgehandelde meldingen onder verdeeld in relevante categorieën;
c.
aantal besluiten onderverdeeld naar relevante categorieën;
d.
aantal ingediende bezwaren/ beroep door initiatiefnemers en percentage
e.
gehonoreerd;
f.
tijdigheid van de geleverde producten;
g- de effecten van afgegeven vergunningen voor de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving;
h. de inhoudelijke kwaliteit van de producten.

19.3 De monitoring van da kwaliteit en resultaten van de toezicfit
handhavingsactiviteiten is tenminste gericht op de volgende eieineiiten:
a. mate waarin toeziclit,- en sanctiestrategia is toegepast;
b. realisatie bezoekh-equenties;
c. geconstateerde overtredingen;
d . tijdiglieid van de (liei )controle;
e. tijdigheid versturen controleverslag en brief;
f.
het naleefgedrag;
g . evaluatie van de handhavingsrestiltatan uitmondend in verbeteringen ten
aanzien van de liandiiavings(beleids)cyclus.

19.4
De monitoring van aanvragen die in strijd zijn met het bestemniings-, dan
wel inpassingsplan is tenminste gericht op:
a. de gronden op basis waarvan het afwijkingsbesluit is genomen;
b. de relatie tussen dergelijke aanvragen en de wettelijke termijnen.
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