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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).
Hooggeachte mevrouw Dijksma,
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 stellen 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 kwaliteitscriteria (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 vaststelling van een statische set kwaliteitscriteria is dat er op termijn landelijk
tussen gemeenten en provincies afwijkingen kunnen gaan ontstaan. Om dit effect te minimaliseren
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

T. van der Wal

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 KWAUTEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT PROVINCE 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 landelijk
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 onderlinge 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, Hulzen, 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 landelijke
samenwerking opgestelde kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving 2.1 zijn,
die op basis van technische en maatschappelijke ontwikkelingen indien daartoe aanleiding is met
betrokken partijen in landelijke 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 Ud, van de Provinciewet;
gehoord de Minister van Infrastructuur en Milieu en het College van Procureurs-Generaal;
BESLUITEN:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie
Flevoland
Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze verordening en daarop berustende bepalingen 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 1s bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;
kwaliteitscriteria: de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwaliteitscriteria gegrond op de in
landelijke 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 kwaliteit van de uitvoering en
handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de provincie vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.
Artikel 4. Kwaliteitsdoelen
Gedeputeerde Staten beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken
wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.
Artikel 5. Kwaliteitsborging
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 kwaliteitscriteria van toepassing.
3. Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen Gedeputeerde Staten jaarlijks mededeling aan
Provinciale Staten.
4.

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

5.

Het vierde lid is niet van toepassing op de kwaliteitscriteria ten aanzien van de uitvoering en
handhaving van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 of bijlage I, categorie 4, van richtlijn
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 kwaliteit 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 kwaliteit 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 toelichting beschrijft de achtergrond en aanleiding van deze verordening
en schetst de hoofdlijnen 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 bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De verbeterpunten zijn terug te brengen tot drie hoofdpunten:
1.

De kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken;

2.

Het verbeteren van de afstemming strafrecht-bestuursrecht;

3. en de bevoegdheidsverdeling overheden, interbestuurlijk toezicht en bestuurlijke drukte.
Het IPO en de VNG hebben afspraken gemaakt met het kabinet over hoe zij gezamenlijk 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 gezamenlijk programma (PumA, programma
uitvoering met ambitie) opgezet, dat inmiddels is afgerond. Zo is er nu onder meer een landelijk
stelsel van omgevingsdiensten, zijn de kwaliteitscriteria VTH 2.1 voor de uitvoering van de Wabo in
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brede samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkeld, bestuurlijk vastgesteld (in juni 2012) en
beschikbaar gesteld en is er een landelijke handhavingsstrategie voor bestuurs- en strafrechtV
Bij het verankeren van de afspraken in de wet zijn door de VNG en het IPO nieuwe afspraken gemaakt met het kabinet. Het nieuwe wetsvoorstel is geschreven vanuit een stelsel dat gebaseerd is
op vertrouwen en decentralisatie. Dit betekent dat een belangrijk deel van de besluitvorming over
de kwaliteit van de uitvoering decentraal plaatsvindt door de desbetreffende bevoegde gezagen.
Leidend hierin is de afspraak met het kabinet dat er een landelijk kwaliteitsniveau moet worden
gerealiseerd en behouden. In de praktijk blijkt dat de kwaliteit 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
kwaliteit, 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 Kwaliteitscriteria 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 lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
beleid moeten voeren over uitvoering en handhaving. Deze verordening regelt bovendien dat de
verrichtingen van de organisaties van gemeentelijke, 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, inhoudelijk debat voeren over de hoofdlijnen van het meerjarige kwaliteitsbeleid dat
door hun colleges wordt gevoerd.
Deze verordening beoogt zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande rapportage en informatiestromen op basis van het Bor en de organieke wetgeving en Introduceert geen nieuwe rapportageverplichtingen. Het vereist wel extra input over kwaliteit voor bestaande rapportages. Wel is het
van groot belang dat een tijdige en transparante uitvoering van bestaande verplichtingen bijdragen
aan de mogelijkheid voor de ambtelijke diensten, de bevoegde colleges en de politiek-bestuurlijke
gemeenteraden en provinciale staten om ieders rol in de kwaliteitsketen te kunnen spelen. De verordening is vanuit deze bestaande competentieverdeling gericht op horizontale verantwoording.
2. Hoofdlijnen van de kwaliteitsverordening
De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vormt het
kader voor de kwaliteit 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 vernieuwd, 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
kwaliteit. Vertrekpunt zijn de kwaliteitscriteria VTH (die zijn verankerd in artikel 1 en artikel 5, zie
ook de artikelsgewijze toelichting) en andere standaarden en methoden die door het bevoegde gezag al veel worden gehanteerd. Deze zijn ontwikkeld en worden toegepast met als doel de kwaliteit
van vergunningverlening, toezicht en handhaving te waarborgen en te bevorderen. Of dat het geval
is, moet jaarlijks worden beoordeeld door het college 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 college hierover verantwoording af in provinciale staten (horizontale verantwoording). Provinciale staten vormen immers een eigen oordeel "of het goed gaat" in het licht van
de kwaliteit van de leefomgeving. De politiek-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 hoofdlijnen van het omgevingsbeleid binnen de provincie, zoals een milieubeleidsplan, een structuurvisie
of omgevingsvisies. Provinciale staten oefenen invloed uit op de formulering van doelen en indicatoren door het college 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 beoordeling van provinciale staten overgelaten aan het politieke debat over kwaliteit.
Zo ordent de verordening de kwaliteit 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
kwaliteit 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 mogelijkheden met het oog op de
hoofdlijnen en de continuïteit het beleid over de kwaliteit van VTH, als belangrijk onderdeel
van de zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving.
ARTIKELSGEWIJS
Artikel 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 ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Woningwet.
Een belangrijk begrip in deze verordening is kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria waar het hier
om gaat zijn de door Gedeputeerde Staten vastgestelde kwaliteitscriteria gegrond op de bekende
Kwaliteitscriteria 2.1 voor VTH, die in brede samenwerking door de bevoegde gezagen zijn ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving, op
het gebied van de beschikbaarheid en de deskundigheid van de daarmee belaste organisaties. Deze
liggen aan de basis van het VTH-stelsel. Het ligt in de rede dat van deze kwaliteitscriteria in de loop
van de jaren verbeterde en geactualiseerde 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 vaststelling ervan als nadere regel zorgdragen voor afstemming op
het niveau van de omgevingsdienst.
Artikel 2
De reikwijdte van de verordening heeft een inhoudelijke 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 toelichting 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 buiten 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 rolverdeling tussen provinciale staten en Gedeputeerde
Staten. Ingevolge de systematiek van het Bor, is de jaarlijkse beoordeling van en rapportage over
uitvoering en handhaving een taak voor het bevoegd gezag. Dat wil zeggen: Gedeputeerde Staten.
Bezien vanuit de Provinciewet is kaderstelling 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 hoofdlijnen 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 licht van het strategische beleid dat op hoofdlijnen
wordt gevoerd voor de fysieke leefomgeving, zoals omgevingsvisies, milieubeleidsplannen 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 hoofdlijnen laat gelden. Voor het waarmaken van deze
rol, beschikken provinciale staten reeds over de mogelijkheden 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 gemeenschappelijke
regelingen en de opdrachten aan de omgevingsdiensten voldoende gewaarborgd.
Artikel 4
Artikel 7.2, eerste lid, van het Bor verplicht het bevoegd gezag (lees: Gedeputeerde Staten) om
beleid te formuleren voor de uitvoering en handhaving van de VTH-taken. De grondslag van deze
bepaling (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 onderlinge afstemming plaats dient te vinden tussen de bevoegde gezagen op het niveau
van de omgevingsdienst. Welk beleid moet worden geformuleerd laat het Bor inhoudelijk open. Dit
artikel strekt ertoe een inhoudelijke ambitie te geven aan de procesverplichting om kwaliteitsbeleid
te vormen.
Ten eerste door voor te schrijven dat Gedeputeerde Staten naar de kwaliteit van de uitvoering en
handhaving kijken in het licht 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 mogelijke 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.
Artikel 5
Dit artikel geeft een verankering aan de kwaliteitscriteria (zie ook de toelichting bij artikel 1, waarin een begripsbepaling voor kwaliteitscriteria is opgenomen). Hiervoor wordt directief aan Gedeputeerde Staten opgedragen de kwaliteitscriteria vast te stellen in de juridische vorm van nadere regels. Dit betekent dat het college allereerst de set kwaliteitscriteria VTH 2.1 wordt geacht vast te
stellen. Daarna zal het college als de landelijke set gewijzigd wordt vastgesteld door het Bestuurlijk
Omgevingsberaad (overleg op landelijk 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 vaststelling ervan als nadere regels
zorgdragen voor afstemming op het niveau van de omgevingsdienst.
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Met dit artikel wordt beoogd te regelen dat van die kwaliteitscriteria voor de uitvoering van VTHtaken in de praktijk gebruik gemaakt wordt. Het gaat immers om criteria waaraan zorgvuldig en
met grote deskundigheid is gewerkt door de betrokken 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 college zijn gesteld in het uitvoerings- en handhavingsbeleid ook zonder meer in
alle gevallen worden gehaald. Het bereiken van deze doelen zal immers niet alleen afhankelijk zijn
van de goede verrichtingen van de uitvoerende organisaties. Van de naleving van de kwaliteitscriteria zal daarom jaarlijks mededeling gedaan moeten worden aan provinciale staten. Het gaat hier om
een belangrijke inhoudelijke mededelingsplicht die kan worden meegenomen in bestaande jaarlijkse 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 kwaliteit per definitie te wensen zal overlaten. In dit geval zal echter wel gemotiveerd moeten worden waarom de criteria n1et toegepast zijn of konden worden en hoe wel voor de
gestelde kwaliteit wordt gezorgd. De kwaliteitscriteria VTH zijn derhalve een cruciaal richtsnoer
waarvoor geldt: pas toe of leg uit, "comply or explain".
In het vijfde lid 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 kwaliteitscriteria 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 Milieu is interbestuurlijk 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 lid, van de Verordening kwaliteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Flevoland, de artikelen 5.4 en 5.5 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 152, derde lid, van de Provinciewet;
BESLUITEN

,

vast te stellen de volgende nadere regels en de daarbij behorende bijlage:
Nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht provincie Flevoland
Artikel 1. Begripsbepalingen
verordening: de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
provincie Flevoland;
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel 2. Kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria als bedoeld in de verordening zijn de in bijlage I opgenomen Kwaliteitscriteria
2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de verordening in werking treedt.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Flevoland.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten wan 29 maart 2016.
de secretaris,
de voorzitter

mr. drs T. van der Wal
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BIJLAGE 1
De kwaliteitscriteria als bedoeld in artikel 2 zijn de kwaliteitscriteria vastgesteld door het
Bestuurlijk Omgevingsberaad op 28 juni 2012, zoals weergegeven in het document Uitvoering met
ambitie.nl, Kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de
Wabo van 7 september 2012.
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Deei A: Algemeen
Inieidinq

1.1 Achtergrond
In artikel 21 van de Grondwet staat de zorgplicht van de overheid voor het milieu
vermeld. De gezamenlijke overheden hebben daarom hier een belangrijke taak te
yervuiien. De instrumenten vergunningveriening, toezicht en handhaving in het
Omgevingsrecht geven hier, naast andere instrumenten, invulling aan.
.Als overheid zijn vve verantwoordelijk voor een goede taakinvulling. Belangrijk hierbij zijn
afspraken over wat 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 fundam.ent vormt voor
een adequate uitvoering van de vergunningveriening, toezicht en handhaving is de set
aan kwaliteitscriteria 2.0 tot stand gekomien (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 kwaliteitscriteria 2.1. De uitdaging was om de aanpassingen door te voeren,
zonder in te leveren op het ambitieniveau van de kwaliteitscriteria 2.0.
De kwaliteitscriteria zijn herzien op tien punten, die vastgesteld zijn in het Bestuuriijk
overieg van PümA miet 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
lopende trajecten als Programimatisch handhaven.

1.2 Doel
De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om, de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (de VTH-taken) door gemeenten en provincies in het Omgevingsrecht te
professionaliseren en de kwaiiteit 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 orn 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
gewenste kwaliteit 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 mioeten worden
organisaties die continuïteit in de uitvoering kunnen garanderen.
Op medewerkerniveau inoeten 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 outcomecriteria ontwikkeld voor \/TH-taken. Het biedt
organisaties handvatten voor het stellen van mieetbare doelen en afrekenbare resultaten.
De ouput- en outcomecriteria zijn daarmee een waardevolle concretisering op de
kwaliteitscriteria 2 . 1 .
1.2.2 H o e nu v e r d e r ?
Deze set miet kvv'aliteitscriteria zai conform het wetsvoorstel VTH wettelijk worden
vastgelegd. De datum waarop alle overheidsorganisaties zullen moeten is per 1 januari
2015..
De implemientatie gaat niet vanzelf,
implementatietraject gestart worden.

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
worden aan de uitvoering veranderen. Een dynamische set kwaliteitscriteria is daarom
belangrijk, zodat de kwaliteit van de taken, ook bij nieuwe onderwerpen, gevv/aarborgd
blijft. De eerste grote aanpassingen wordt verwacht begin 2015, wanneer het
kwaliteitsstelsel moet draaien.

1.3 Leesv/ijzer
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 kwaliteit en prioriteiten) uitgewerkt. In
afwijking van versie 2.0 zijn de spelregels opgenomen.in deze drie hoofdstukken.
In de bijlagen 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 uitgewerkt.

2.1 Voor wie zijn de criteria?
De kwaliteitscriteria zijn primiair voor het bevoegd gezag van de V\,/abo. Daarbij gelden de
volgende bijzonderheden:
" De kwaliteitscriteria voor taken behorende bij de bevoegdheid van het Ministerie van
Economiische 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 wettelijke
adviseurs (LNV, OC&W en waterschappen) in het kader V'^an de Wabo worden
uitgevoerd.
^ De kwaliteitscriteria geiden w e i voor de activiteiten in het kader van de verklaring
v a n . geen bedenkingen (vvgb), omdat deze vvgb in feite een onderdeel van de
omigevingsvergunning betreft waarvoor een ander bestuursorgaan miaterieel bevoegd
gezag is. De kwaliteitseisen gelden voor dat bestuursorgaan miet betrekking tot het
vvgb-onderdeel.
^

De criteria hebben geen betrekking op artikel 2,2 van de Vv'abo (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 kwaliteitsniveau dat nodig is om taken op
het gebied van vergunningveriening, toezicht en handhaving (indusief de hiervoor
benodigde activiteiten) tijdig, met de juiste procedurele en inhoudelijke 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 benoemen:
= Het verienen, weigeren, wijzigen of intrekken van een omigevingsvergunning;
« Het afhandelen van meldingen;
= Het verienen 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 artikel 5.2,
7
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eerste lid van de Vv'abo en op de rechtstreekse verboden op grond van de wetten (o.a.
XNet bodembescherming, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en Woningwet) en
artikelen die in bijlage 1 zijn opgenomen.
Op grond van artikel 5.2, eerste lid van de Wabo 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 oo.rdeel daarover en het eventueel
naar aanleiding daarvan inteivenieren of adviseren ter zake van sanctionering aan
het bevoegd gezag;
Informatie vastleggen en uitwisselen (inclusief de overdracht en meldingen aan het
OM) met het oog op de beoordeling, van de naleving van de regelgeving door de
rechtssubjecten en de eventueel daarop voigende interventie of advisering inzake het
opleggen van bestuuriijke sancties (vvaaronder 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 wetten voor degene die het
betrokken project uitvoert;
Beoordelen van v/ettelijke adviezen in het kader van bestuursrechtelijke, dan Vv'el
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 zowel vergunningveriening als 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 verienen van de omgevingsvergunning in
strijd met het vigerende bestemmingsplan, het inpassingplan of de beheersverordening
en waarvoor een goede ruimtelijke onderbouwing 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 kvv'aliteitscriteria om de uitvoeringspraktijk op een steeds hoger plan te krijgen.
Deze elementen zijn (1) de kritieke massa, (2) proceskwaliteit en (3) inhoud en
prioriteiten en worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt.
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Criteria voor kritieke massa

3.1 Waarom?
Het fundament van kvv'aliteit is het afleveren van een zo goed miogeliik product. Hiervoor
is voorat 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 miedewerkers die aan deze criteria voldoen moeten
1n de kern in staat zijn om producten af te leveren miet de gewenste kwaiiteit.
Het de kvv'öiiteitscriteria voor kritieke massa kan een antwoord gegeven worden op de
vraag of een organisatie en haar medewerkers in principe in staat zijn om de taken en
onderiiggende operationele activiteiten uit te voeren, gegeven de minimaai benodigde
deskundigheid voor de uitvoering van deze taken en de continuïteit daarvan. In dit
hoofdstuk zullen de criteria van de kritieke massa uiteen worden gezet, mtede 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 logischervvfijs 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 m,et 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 (deien van) specialistische deskundigheidsgebieden die uitbesteed vv'orden;
Het principebesluit om V'iel of geen afvv'ijkingsbesluiten 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 ais organisaties die veelvuldig deze activiteiten uitvoeren. De criteria voor kritieke
massa geven de organisaties een ondergrens van het aantal miedewerkers en hun
deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit uit te kunnen voeren.
Het is zeer waarschijnlijk 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 zai 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 samenvvferking met andere partijen op te zoeken.

KJ
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De kwaliteitscriteria In dit rapport zijn niet de rekentool om te bepalen wat het aantal
benodigde medevv'erkers is op basis van het werkaanbod. In de procescriteria is bij
criterium 2 (probleemanalyse) en criterium 11 (borging personele en financiële
capaciteit) aangegeven op basis vv'aarvan 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. Hiermiee vv'orden vaardigheden en comipetenties bedoeld die niet direct te
koppelen zijn aan de wettelijke afbakening maar vv'aaraan medewerkers van
overheidsorganen veelal moeten 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 het kader van dit project. Binnen het Programma Uitvoering miet
Ambitie is binnen het project Arbeidsmarkt en deskundigheid vv'e! aandacht, voor
opleidingen en het ontvv'ikkelen van de juiste competenties.
De deskundigheidsgebieden waarvoor de kritieke massa geldt zijn geen functieprofielen.
Zij ordenen de activiteiten die uitgevoerd moeten worden en geven vervolgens 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 gelden 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 vv'orden
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 m ü i e u ' 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 Mogelijkheden voor integraal vv/erken
De optelso.m van het aantal medewerkers in de deskundigheidstabellen is niet gelijk aan
het totaal aantal benodigde mi.edevv'erkers. In de tabellen (deel B) staat hoeveel
medewerkers over een bepaalde deskundigheid moeten beschikken. Eén medewerker
kan beschikken over deskundigheid voor mieerdere 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.

HèZ'

Een medewerker casemanagen besteedt 1,,'3 van zijn tijd aan de activiteiten behorende bij dit
deskundigheidsgebied. Dit betekent dat de overige 2/3 van zijn tijd ten gunste kan komen 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 iTiogeiijk ais de opleiding, kennis en ervaring v^anuit een specialistische
deskundigheid vaak binnen een generieke deskundigheid worden toegepast. Gangbare
voorbeelden hiervan zijn het combineren van de generieke deskundigheden '2.
Vergunningveriening bouwen en ruimtelijke ordening' en '13. Bouwfysica', of bijvoorbeeld
•het combineren van de generieke deskundigheid '3. Vergunningveriening milieu' en de
specialistische deskundigheid '22. Luchtkvv'aiiteit'.
Spelregel:
De
deskundigheden
'8.
Behandelen
juridische
aspecten
vergunningverlening'
en "9. Behandelen
juridische
aspecten
toezicht
en
handhaving'
zijn te combineren
wanneer
de domeinen
'bouw'
en
'milieu'
voldoende
geborgd zijn en een minimaal
aantal van vier medewerkers
voor
beide 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 zowel het domein bouwen en milieu, kunnen voldoen met
vier medewerkers die ieder 2/3 fte besteden. Van deze vier medewerkers dienen:
"

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

=

er tvv'ee hoofdzakelijk binnen het domein
hoofdzakelijk binnen het domein bouwen.

miiiieu actief

te

zijn

en

twee

Daardoor zijn er mogelijkheden tot collegiaal overleg en is er achtervang beschikbaar
binnen (1) deskundigheden vergunningverlening en toezicht & handhaving en (2) binnen
de domeinen bouwen en milieu. Indien een organisatie alleen binnen het milieudomein
actief is, geiden alleen de eisen voor '8, Behandelen juridische aspecten
vergunningveriening' en de eisen voor '9. Behandelen juridische aspecten toezicht en
handhaving'.
Voor alie comibinaties geldt de eis van functiescheiding op dossier- dan wei 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 bouvvwerken 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 bouvv' toezicht heeft gehouden kan niet
dezelfde zijn die in de gebruikfase het toezicht op ditzelfde object of dossier uitvoert.
Deze speiregei geidt niet voor de specialisten die de toezichthouder daarbij consulteert.

3.2.6 Comple.xe versus eenvoudige situaties en activiteiten
Indien voldaan wordt aan de deskundigheidseisen voor complexere activiteiten, dan
wordt automatisch voldaan aan de deskundigheidseisen voor dezelfde eenvoudige
activiteiten. Ditzelfde geidt ook voor de indeling in klassen bij de deskundigheden '3.
Vergunningverlening milieu' en '5. Toezicht en handhaving milieu'. Het is in de praktijk
mogelijk activiteiten te comibineren 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 deskundigheidstabeilen is per deskundigheidsgebied aangegeven of er een
onderscheid is te maken tussen complexe en eenvoudige situaties waar binnen
activiteiten Vv'orden uitgevoerd. Aan het uitvoeren van de activiteiten zijn op deze manier
verschiilende 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 vv'elke situaties
eenvoudig. Een medevv'erker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er
sprake is van een complexe of eenvoudige situatie. Daarbij gelden vv'ei enkele richtlijnen.
Casemanage.o
Meervoudige aanvragen waarbij onder andere sprake is van het in werking stellen of
wijzigen van vergunningplichtige bedrijfssituatie, zijn per definitie comipiex. . De
complexiteit van overige aanvragen is afhankelijk van diverse factoren.
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Souwen
De complexiteit van de activiteiten vv'ordt veroorzaakt door de ingewikkeldheid van de
activiteit zelf of het type bouvv'Vv-erk. Hierbij zijn de volgende bouvv'werken doorgaans nietcomiplex:
= (Schotel) antennes;
" Gevelvvfijiigingen;
" Erf- en perceelsafscheidingen;
'
Zonnecollectoren en zonnepanelen;
"
Dakkapel/dakopbouw;
•= Dakramen;
= Reclame
" Bijgebouvv', berging/garage; overige gebruiksfunctie < 50 m2
" Verbouvv'/aanbouvv' woningen;
Geschakelde en seriemiatige bouw.
De volgende type bouvv'werken zijn doorgaans complex:
'
Gestapelde bouw;
" Bouvwerken > 1000 m2;
• Bouvv'Vv'erken vv?aar personen slapen (mi.u.v. woningen).
De voigende aspecten kunnen een bouvv'werk complex maken:
" Kvv'aliteit aangeleverde stukken;
Aanvragers die de grenzen van de bouwregelgeving zoeken;
'
Bijzondere bouwmiethoden;
'
Klachten/handhavingzaken;
« Calamiteiten;
= Verbouwingen waarbij er gebruik gemaakt v^/ordt van het rechtens verkregen
niveau;
" Bebouwde omgeving (kans schade omgeving/bouv>/veiiigheid);
« Gelijkwaardigheden;
'
Meerdere functies;
" Aanwezigheid brandmeld-/ontruimingsinstallaties;
" Vslop.lngen 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. Constructieve veiiigheid' en
'15. Bouwakoestiek'.
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Ar\v(/fcngsDes/u/ren
Complexe afvv'ijkingsbesluiten
strijdigheid
met
diverse
toetsingskaders, een groot
ontheffingen
tegelijkertijd
erfgoedbepalingen, etc) en/of

zijn bouwplannen of gebiedsontwikkeling 'met potentiële
gemeentelijke,
provinciale,
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 milieu 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
wordt of een inrichting complex of niet-complex is. Jaariijks vv'ordt geëvalueerd of de
handhavingresuitaten
uitmonden
in
verbeteringen
ten
aanzien
van
de
handhaving(beleid)cydus (procescriterium 19.3 g). Dit geidt alleen voor klasse I I . De
voigende indeling vv'ordt gehanteerd als richtlijn.

II
III

Cat, 1 en 2
Cat. 3.1 t/m 4.2
Cat. 4.2 t / m 6

Type A en B
Type B en C
Type C, incl. IPPC

Nee
[Niee
Ja

i Nee
Nee
-Ja

i MBO, 3 jaar
D of HBO, 3 jaar
; HBO + sectorkennis, 3
iaar

Geiuid
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 uitgevv'erkt op basis van het
onderstaande model.

Opleiding
' . i l . u l » - i l ' i ! U»

I lï

'l'J

Arititaf J a r e n
Werkervaring
\'. ..I^lrt rjil' nt :

BBSiskettnis
Aanvullejise kennis
Diepgaande kennis

Aantat k e r e n per jaar
Frequentie
. ; i ur •/ ' . ; Vr li i> •

M m . 1 , . . I 2 .jr

lr,,n'*if I '1

t met buinen

Figuur 1: Model kritieke massa
Op hoofdlijnen bestaat de kritieke massa uit de onderstaande

elementen:

Desl<unüighetó
"
"
-

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

Continuiteit
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.
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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 massa toegeiicht
en Vv'orden wederom (daarbij behorende) spelregels geformuleerd. Allereerst wordt ln
figuur 2 gevisuaiiseerd hoe de criteria voor kritieke massa zijn weergegeven in deel B.
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Figuur 2. Elementen v a n de criteria voor kritieke massa

Naarn. van de '
..des.k.iLJi^idigheid
ï .Activiteiten die
;befiorën.:;tol:ideï:é/
v-.de5kündiglieid /

. 6 . iOi;^

Borging: bepaling welke activjtëiten binnen
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'..gemeente., .RUD.i regionale brandweer of
Veiligheidsrégio) en vvélke aan een.!
i'::'..miarktpartij^uitbesteed künnenworden

ancihovinp bocten'i
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3.3.1 Borging
In de tabellen is aangegeven of bepaalde activiteiten binnen de overheid uitgevoerd
moeten vv'orden of aan miarktpartijen uitbesteed kunnen worden.
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 Wabo.
^ Een miogelijkheid bestaat voor belangenverstrengeling wanneer activiteiten
worden uitqevoerd door een marktpartij.
^ De onafhankelijkheid van de uitvoerende medewerker in het geding kan komien.
De
mogelijkheid
tot
uitbesteden
is
op
activitieitenniveau
binnen
de
deskundigheidsgebieden aangegeven. Indien de deskundigheid benodigd voor het
uitvoeren van de activiteit redelijkerwijs alleen bij gespecialiseerde bureaus te
verwachten is, dan bestaat de mogelijkheid 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 weike mogelijk uitbesteed kunnen worden.
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Algemeen

T o e z i c h t ? » handhriving

Generieke
deskundigheden •
vsrgunning'vei-ier.ino

Ve: gunn>-(c:-

rL'-fntelnkt.

Specialistische
deskundigheden
Accent ^juridisch'

Accent '•bouwen'

Accent Yi'tiiieu'

. ;• :•;
onstructievi
veiligheid

I S , Afvalwater
i'inGirecte:-.-::Icrinaen) ;

Accent Vuimteiiike oidenina'

19. Bodem;::-::;
waTst' enr.:iivi

20. Externe-•
ve

24. STBd
£i inriCTtingjsill

25. Exploitatie
en
Dlanecononrne

Legenda

• • •1 7 . i.loop en-

i . '.^roen en.:.:
ec

2o. Luchtk'.valteit

Alle a c t i v i t e i t e n dienen binnen de o v e r h e i d georganiseerd te zijn
Deel 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 uitbe:E;t9ed vvorden

Figuur 3: Schematische weergave van deskundigheidsgebieden die binnen de overheid
uitgevoerd moeten worden en die uitbesteed kunnen worden.
Bij Deskundigheid '3. Vergunningverlening milieu' Is activiteit 6 een uitzondenng. Deze
mag worden uitbesteed aan een marktpartij, m.lts de uitbestedende overheidsorganisatie
beschikt over minimaai één miedewerker die voor de deskundigheid nodig is voor
activiteit 5.
Spelregel: Als uitbesteden Is toegestaan dan zorgt het bevoegd gezag voor het
tijdig beschikken over de benodigde deskundigheid en zorgt het bevoegd gezag
dat de activiteiten
behorend
bij de verschillende
deskundigheidsgebieden
worden uitgevoerd door de daartoe toegeruste
personen.
In de ü^tv^^erking in deei B van dit rapport is per deskundigheidsgebied aangegeven voor
welke (delen 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 eangesteid door het bestuur van een gemeenschappelijke regeling^
vvaaraan 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). Vvaarbij de overheidsorganisatie
zeif verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de uitgevoerde vverkzaamheden 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 aangesteid door andere overheden (waar het bevoegd gezag geen
bestuurlijke verantvv'oordelijkheid voor draagt), vv'aarmee het bevoegd gezag een
structureel samenwerkingscontract heeft,

Deskundigheden zijn uitbesteed ais zij belegd zijn bij personen:
die zijn aangesteld door andere overheden (waar het bevoegd gezag geen
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor draagt), waarmee het bevoegd gezag een
aü hoe-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.

figuur 4 is de wijze van

sBinnenideiOverheidittetekent-belegdsbijï

beleggen van activiteiten

schematisch

H'Uitbesteedïbete-kentEbelegclsbijii

Personen aangesteld door andere 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 l i o c s a n i e n w e r k i n g s c o n t r a c t heeft

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

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

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

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

bij de juiste personen in

Spelregel: Wanneer uitbesteden is toegestaan, zijn de benodigde kritieke massa
criteria expliciet
benoemd
in 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 nemien besiuit.
Het bevoegd gezag büjft 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 vv'orden op basis van de overige criteria voor proces, inhoudelijke kwaliteit
en prioriteiten.
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3.3.2 O p l e i d i n g
De vei'schiiiende elementen van opleiding zijn als volgt gedefinieerd:

basisopieiaing:
'
Het minimaie denkniveau, uitgedrukt in termen van relevante M30, H30 of WO
ODieidina.
Aanvullende opleiding(en):
"

De minimaal benodigde aanvullende opieidingen. Aiieen van toepassing indien de
betreffende onderwerpen niet aantoonbaar onderdeel uitmaken van de
basisopleiding, De benodigde permanente bijscholing is in hei kader van dit project
niet uitgewerkt.
O

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

O

Verdiepingscursus: een cursus of opleiding van indicatief 5-10 dagen per
genoemde opleiding of thema.

O

Specialistisclie 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 vermieid.

Jan miedewerkers wordt verwacht dat zij de kennis die uit de genoten opleidingen voortkomt,
jltijd actueel inouden, Voor bijscholing zijn daartoe (nog) geen criteria opgenomen.

Een vergunningveriener Wet milieubeheer met 20
jaar ervaring heeft als basis een MBO opleiding,
Ziin ervaring beslaat veel complexe procedures
met
zware
chemiische
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 l-AP, IPPC,
verbranden en storten. Echter gezien zijn
basisopleiding (een MBO opleiding) zou hij niet
voldoen aan de criteria voor opleiding.

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

Spelregel:

Voorgeschreven

opleidingseisen

betreffen

minimale

eisen.

In somimlge gevallen is het verstandig op eigen initiatief van het bevoegd gezag ,.'oor
bepaalde act
ten academisch (V\/0) niveau in te zetten in plaats van HBO niveau. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de verschillende juridisches deskur
deskundigheidsgebieden,
'13. Bouwfysica', '15. Constructieve veiiigheid', '19. Externe veiligheid'. '22.
Luchtkwaliteit', '20. Geluid'of bij '25. Cultuurhistorie'.
De noodzaak voor HBO of academisch niveau is hiei-bij lastig exact te bepalen. Daarom is
voor de kritieke miassa criteria in deze gevallen HBO als opleidingseis opgenomen.

2 miZMTAU.
'Waarmeeje 2 wei
ms^ doen'
./

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 minimaai aantal 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 opgenom.en dat de relatie met de
praktijk legt.
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3.3.3 Werkervaring
De verschiilende elementen van H'v'erkervaring' zijn als volgt gedefinieerd:

Het aantal jaren:
•

Het miinimaie aantal jaren relevante werkervaring die man nodig heeft om de
activiteit 100% zelfstandig uit te kunnen voeren. Pvelevante werkervaring wordt
uitgedrukt in het type werk an/of het onderdeel van een deskundigheidsgebied
•waarin de ervaring moet zijn opgedaan.

Basisfrequentie:
Het aanta! keren dat een bepaalde activiteit mioet zijn uitgevoerd voordat deze
activiteit 100% zelfstandig kan worden uitqevoerd.
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 miet 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:

Aiieen de (basis en diepgaande) kennis is opgenomen, indien de betreffende onderwerpen niet
aantoonbaar onderdeel uitmaken van de opleiding. Van de kennis die aantoonbaar onderdeel
uitmaakt van de opleiding wordt verwacht dat deze kennis altijd actueel gehouden wordt.
Basiskennis betreft themia's, onderwerpen waarvoor inzicht en,''of kennis nodig is van één of
meerdere van de onderstaande punten:
De structuur en systematiek van bepaalde w^etgeving (inclusief jurisprudentie),
normien en overige cruciale kaders voor het deskundigheidsgebied,
•"

De grondbeginselen, de dosis-effectreiaties en cumulatie van milieueffecten.
De grondbeginselen, de fysieke effecten en aandachtspunten bij vee! voorkomende
oplossingen in (bouw)werken.

'

De grondbeginselen, ruimtelijke consequenties en aandachtspunten bij ruimtelijke
planvor.men.

Diepgaande kennis betreft thema's, onderwerpen Vvfaarvoor:
•

Het kunnen doorgronden van de opzet, data-invoer en resultaten van voor het
deskundigheidsgebied gangbare analysemiethoden, technische berekeningen,
bestekken an/of computerprogramima'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 F r e q u e n t i e
De verschiilende elementen van 'frequentie' zijn als volgt gedefinieerd:
'tLt. ..'3.-_

1^

;- t ; 0 f | i Aantal keer per jaar:
De minimaie 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

1^

H<x^ Het mMv^^

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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vJ

Deze frequentie is bij voorkeur uitgedrukt in aantal keren dat activiteiten dienen te
worden verricht, Door de divei-siteit in tijdsbesteding is het uitdrukken in aantallen keren
vaak niet eenduidig te maken. Daarom is er in veel gevallen gekozen voor een
richtinggevende tijdsbesteding vertaald in een deei (1/3 of 2/3 deel) van de totale
tijdsbesteding van een fulitimie medevverker gebaseerd op een 35-urige werkweek.
Het kunnen voldoen aan deze eis is miede 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 werkomgeving voor vakspecialisten die graag hun specifieke kennis zo
vaak mogelijk toepassen.

3.3.6 A a n t a l
De verschiilende elementen-van 'aantal' zijn als volgt gedefinieerd:

1

.Aantal:
Het miinim.aie aantal medewerkers met de omschreven deskundigheid waarover men
moet kunnen beschikken omi da noodzakelijke deskundigheid te kunnen borgen.
Het minimum aantal is altijd 2 (mi,u,v. BOA's). Het wordt aan de organisatie
overgelaten hoe het minimiale aantal medewerkers met de omschreven
deskundigheid geborgd wordt, bijvoorbeeld door tijdige opleiding en Vi'erving,

Voor het uitvoeren van veel specialistische activiteiten is altijd een collegiale toets en/of
mogelijkheid tot overieg nodig door een collega die ook beschikt over minimaal de
benodigde deskundigheid voor deze activiteit. Dit omdat uitgangspunten, context, weten regelgeving, miodellering, 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 vi'orden. De uitzonderingen hierop ziin
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 weken
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, bouvv'stoffen, 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 algenneen of generiek karakter hebben. Deze taken kunnen in pnncipe
uitgevoerd vvorden door generaiisten zonder expert te zijn op een specifiek
aspect. Voor deze deskundigheidsgebieden is het veelal voldoende on"j over
basiskennis van verschiliende aspecten te beschikken. Deze basiskennis stelt de
generalist in staat om zeifstandig afwegingen te maken, waar nodig specialisten in
te schakelen en om de toepasbaarheid van het werk van de specialist te kunnen
beoordelen.
Onder specialistische deskundigheidsgebieden zijn die activiteiten uitgewerkt die
een expertmatig karakter hebben. Öm deze taken te kunnen uitvoeren Is
diepgaande kennis van een bepaald aspect nodig (bijvoorbeeld aangaande het
uitvoeren van geluldsberekeningen). In onderstaand figuur 5 zijn de generieke en
specialistische deskundigheidsgebieden weergegeven. De deskundigheidsgebieden
waarvoor een frequentie eis van 2/3 fte geldt, zijn blauw gekleurd.

'Vergun m n c ^ v e r i e n m g

Generieke
deskundigheden

Casemanagen

Specialistische
deskundigheden

IL'. :Drriana'5!:rri

Accicnt ' juridiiCTi'

Ketentoezicht

;i af wijlliir^^ieisËiÉ

17, i l o o p
bouwakciestiek

Accent ^bouwen'

Accent 'milieL'''

(indirecte
lozinaenj

19. Boasrrsj
Wateren

i l . "oroen-env.ec

24. S-tedenbciuw
& innchting
oDenda:^ ruimte

Accent '"ruimitelijke ordening*

25, Exploitatie
en
Dlaneccmomiie

Cu

Legenda
s c t i v i t e i t s n met sen f r e q u e n t i e van 2 / 3 f t e
Deel v e n de a c t i v i t e i t e n rnet frequentie van 2 / 3 , deel met 1/2 f t e
Alle 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:
Elk 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 bestuuriijke 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 vee! 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

AA Waarom?
Voor de totstandkoming
van
producten
zoals vergunningen, controles en
handhavingacties zijn diverse werkprocessen nodig. Transparantie en bestuuriijke
vastlegging spelen daarin een belangrijke rol. De procescriteria samen leiden tot een
sluitende cyclus en kwaliteitsborging.
Op alie 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 wooró '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
ontwikkeien.
en outcome
van de VNG

4.2 Overwegingen
4.2.1 Siuitende BIG-8
De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de beleidscyclus. Door de
criteria te voigen wordt de cyclus gesloten. Daarbij is de BIG-8 gehanteerd. Dit miodel
maakt vanuit een strategisch kader de vertaling naar operationeel beleid ten behoeve
van kwaliteitsborging te samen met een sluitende planning en control cyclus. De eisen
die worden gesteld aan een siuitende BIG-8 (zie figuur hiernaast) komen grotendeels
overeen met de eisen uit de ISO Norm
strategisch
9001:2008.
beleidskader
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

Rapportage &
- evaluatie

Strategische
^^y*^'"^

Operationeel
beleidskader

. coiöer'- d

Operationele
cyclus

M.-.-rto.- n

Uitvoeren
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4.2.2 T r a n s p a r a n t i e in d e u i t v o e r i n g
Voorgeschreven documentatie volgens de criteria vv'at betreft proces,
kwaliteit en prioriteiten, leidt niet per definitie tot meer bureaucratie.

inhoudelijke

In de procescriteria wordt onder andere verwezen naar het handhavingsbeleid, de
naleefstrategie, de sanctiestrategie, de probleemianalyse, de prioriteitstelling en de
verantwoording. Hiermee wordt niet beoogd dat deze ondervverpen allemaal in
verschillende documienten uitgeschreven moeten 'A?orden. Het is bijvoorbeeld goed
miogeüjk om de probleemanalyse, naleefstrategie, sanctiestrategie en doelsteilingen in
één documrent uit te werken.
Het gaat er om dat de verschiilende 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 Icvv^aiiieitseisen
V/oor 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 SOOl en voor gemeenten
geldt normbiad 8002. In 2010 zijn de output- en outcomecriteria ontwikkeld voor VTHtaken. Het biedt organisaties handvatten voor het stellen van mieetbare 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 stelien bij het beoordelen of zij voldoet aan de eisen conform de procescriteria.
Het volledige overzicht met 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 voorde vergunningverienings- en handhavingsorganisatie.
=

Voor de vergunningverleningsorganisatie 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.
C e l ^ w S r i ^ ^ p j p o r t a g e e n evaluatïè
Handelt mijn organisatie op grond van een probleemanalyse?
Legt mijn organisatis verantwoording af over inzet, prestaties en resultaten?
Vergeiiji<t 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 prioriteiten
en meetbare doelstellingen aan het bestuur van de vergunningveriening- en
handhavingsorganisatie, het bespreken van keuzes met de politiek en het nemien van
besluiten over de te stellen doelen op het gebied van vergunningveriening en
handhaving. De uitgevoerde beleidsevaluatie legt voor deze stap de basis, vvaai-bij output
en outcome indicatoren gebruikt worden om de doelen te stellen.

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 mioeten prioriteiten
strategieën en objectieve criteria.

en doelstellingen

worden

vertaald

in

concrete

•

Voor de , vergunningverleningorganisatie worden prioriteiten en doelsteilingen
vertaaid 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.

Handelt mijn vergunningverleningsorganisatie 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 eén toezichtstrategie opgesteld?
Is er een sanctiestrategie opgesteld?
Is er een gedoogstrategie opgesteld?
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4.3.4 Planning e n c o n t r o l
Centraal in deze stap staat het toewijzen van de noodzakelijke capaciteit en financiële
middelen die nodig zijn omi de gestelde doelen te kunnen bereiken. Hiertoe worden
organisatorische condities gesteld en een systematiek van interne borging ingericht voor
de wijze waarop werkzaamiheden beheerst kunnen worden uitgevoerd. De bouwstenen
voor deze stap zijn de resultaten van de beleidsevaluatie, de prioriteiten daaruit,
doelstellingen 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
vergunnlngverieningsprocedures
met
gelijke
initiatiefnemiers
en van
eerdere
controlebezoeken,
de
meldingen,
klachten
en
incidenten,
eventuele
rapportsgeverplichtingen, van toepassing zijnde naievingstrategieën, etc.
lKemvragen;wooii)ei¥iden>
V/ordt 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 woi'dt bij voorkeur gebruik gemaakt van output- en outcon-ie indicatoren, zoals
oimschreven in de Handleiding input- en outcomecriteria van de VNG (februari 2012).
!

zorgt u voor het het monitoren van de diverse vergunningverlening- en
handhavingdoelen van vastgestelde indicatoren?
Vv'orden de vergunningverlening- en handhavingresuitaten weergegeven in een
verantwoordingsrapportage?
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4.4 Toepassing van de criteria
In deel C zijn de kvv'aliteitscriteria wat betreft proces, inhoudeiijke kvv'aiiteiten en
prioriteiten per BIG-8 eiemient uitgewerkt. De bevoegd gezag organisaties dienen aan
deze criteria te voldoen. Hieronder staat per BIG-8 element de procescriteria op
hoofdlijnen weergegeven.
•
•
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Figuur 7: Schemiatische vvfeergave van de procescriteria
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5

Criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten

5.1 Waarom?
De criteria voor inhoud en prioriteiten bepalen de minimale ondergrens binnen de
vverkpi-ocessen. Het gaat bijvoorbeeld om criteria met betrekking tot de diepgang
vv'aarm.ee getoetst wordt en landelijke prioriteiten.
Uitgangspunt bij het opstellen van de criteria voor inhoud en prioriteiten was dat er een
inhoudelijke ondei-grens 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 bouv^^ en toezicht bouwfase;
\¥ijze van toezicht ter plaatse;
Toepassing landelijke sanctiestrategie;
Landelijke prioriteiten toezicht en handhaving.

5.2.1. Inlnoudeiijke e l e m e n t e n p r o b i 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 forimuleren 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. Landbreedte voor de toezichtstrategie en het bijbehorende programma.
Door in de probleemanalyse expliciet te vermelden dat toezicht betrekking heeft op de
bestaande gebouwenvoorraad
en bouvv'en 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 h t p r o t o c o l
De inhoudelijke ondei'grens v\'ordt onder andere bepaald door de v\'erkv\'ijze 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 ais adequaat heeft beoordeeld. Het
collectieve niveau is dat niveau waar je als overheid . tenminste aan moet kunnen
voldoen.
In het BIG-8 element operationeel beleidskader is het volgende opgenomen:
» Het bevoegd gezag toetst op basis van een systemiatiek (inclusief het collectieve
niveau) zoals beschreven in het toetsprotocol (of vergelijkbaar);
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 alleen een eis gesteld aan de te hanteren systemiatiek maar ook de
diepgang daarbinnen. Orn recht te doen aan het uitgangspunt dat het bevoegd gezag zelf
een gedegen risicoafweging imoet maken op basis van lokale omstandigheden bestaat de
miogelijkheid omi, gemotiveerd, af te Vv'ijken van het hierboven genoemde collectieve
niveau.
De essentie is dat transparant en op basis van een bestuuriijk vastgestelde aanpak wordt
gevv'erkt. De gemieenteraad en de burgers moeten kunnen weten miet welke kwaliteit een
taak uitgevoerd Vi/ordt.
5.2.3. Vvijze v a n t o e z i c l i t ter p l a a t s e
Geadviseerd wordt om te streven naar het uitvoeren van preventieve controles op één en
hetzelfde toezichtmoment. Dit vanuit het oogmerk van de Wabo om de lastendruk te
vermiinderen. 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 overnemien van de landelijke sanctiestrategie is verplicht. De uinverking daarvan is
opgenomien onder het BIG-8 element "Operationeel Beleidskader". De landelijke
sanctiestrategie wordt geoptimaliseerd en op maat gemaakt voor de afbakening van de
kwaiiteitscriteria en te komen tot een (nieuwe) landelijke handhavingstrategie (inclusief
de interpretatie voor bouvv'aspecten en handreikingen voor de wijze waarop politie en OM
zich binden aan de sanctie en/of handhavingstrategie). Deze nieuvv'e handhavingstrategie
zal de huidige sanctiestrategie vervangen en wordt in 2013 verwacht.
5.2.5. Landelijke prioriteiten
In het handhavingsbeleid van het bestuursorgaan vv'ordt 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 pi'ocescriteria impliceert daarmee ook een toets op de
inhoudelijke criteria.
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Bijlage 1: Rechtstreekse verboden

Wetten
Wabo
Flora- en Faunawet,
Monumentenwet 1988,
Natuurbescherni i ngswet
1998

Artikel
7..1 liri 1

Omschrijving
Verbod tot uitvoeren project zonder omgevingsvergunning

Aanliakers

Toezicht en handhaving vooi' zover het betreft de naleving van oingevingsvergi.inningi:)liclitige activiteiten.

t.la
8,1
8,40 en 8.42

Algemene zorgislicht.

10.:L
10.2

Wet milieubeheer

10,1!

10.16
10.17
10.30
10.37
10.44
10.54

Verbod opricliten, veranderen, in werking liebben van een inrichting.
Algemene regels en maatwerkvoorschriften.
Verboden nadelige handelingen mbt afvalstoffen te venichten, en verplichting maatregelen treffen ivm handelen of
nalaten m.b.t, afvalstoffen.
^
Verbod storten of op bodem brengen van afvalstoffen.
Verbod bepaalde handelingen die bij Amve. worden gesteld, te verrichten in liet belang van het voorkomen of beijerken
van het ontstaan van afvalstoffen,
l<egelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving):
»
Besluit beheer autobanden;
Besluit belieer autowrakken;
Besluit belieer batterijen en accu's 2008;
"
Besluit beheer elektrische en elektronisclie apparatuur;
Besluit beheer verpakkingen en papier en karton;
»
Besluit bodemkwaliteit;
•
l'<egeling belieer batterijen en accu's 2008;
Regeling Europese afvalstoffenlijst;
Wijzigingsbesluit Besluit beheer autobanden, enz, (aanpassing van de meldings- en inededelingsterniijn (onbeperkte
geldigheid nielding en mededeling);
"
Wijzigingsbesluit Besluit beheer autowrakken, enz, (verbetering regels autowrakken en autobanden),
• Verpliditing tot liet voeren van bepaakle aanduidingen op stoffen, preparaten of producten of de verpakking daarvan.
Verpliditingen met betrekking tot het innemen, nuttig toepassen of verwijderen van daarbij aangewezen categorieën van
stoffen, |:ireparaten of producten.
Verbod lozing afvalwater of afval op een werk (riool) anders dan vanuit inrichting.
Verbod zich door afgifte aan een ander van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen.
Verplichting begeleidingsbrief bij vervoer bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.
Verbod tot nuttig toepassen of verwijderen gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting.
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Verboden bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen voor anderen tegen vergoeding te vervoeren, l;e verhandelen, of
ten behoeve van anderen te bemiddelen bij liet beheer ervan.
17,1 en 17,2 Ongewone voorvallen (irielden en niaatrégelen).
Verboden (laten) gebruiken gronden en bouwwerken in strijd met bestemmingsplan, inpassingsplan, projectbesluit,
belieersverordening, besluit tot buiten toepassing laten bestemmingsplan e t c , een voorbereidingsbesluit, 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 bouwwerk, niet zijnde een gebouw, te bouwen in afwijking BoLiwbesluit;
c. een standplaats te bouwen in afwijking Bouwbesluit.
Plus verbod:
a, een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van
dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften;
Ib
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 houderi die niet voldoet aan de op de staat
. van die standplaats van toepassing zijnde voorschrifl:en.
Plus verbod een gebouw, bouwwerk, niet zijnde een gebouw, of starid|:ilaats, 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 voorschrifl:en.
Verbod zonder vergunning een bouwwerk, erf, etc. te bouwen of te gebruiken etc. in afwijking van Bouwverordening.
7b
Bijzondere verplichtingen (o.a. staat van gebouw/bouwwerk/standplaats, redelijke eisen van welstand, sluiting
14a
terrein/bouw werk/etc).
Verbod zonder vergunning te bouwen of in stand te laten.
40
Verbod i.v.m. woonvergunning.
60
Zorgplicht en regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving):
•
Besluit bodemkwaliteit;
Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998;
6 t/m i ;
Besluit lozing afvalwater liuishoi.idens;
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
,5AT
'SBO
BBT
Bevi
BOA
BREFs
BRL
Brzo
B\NJ
EV
EVC
HBO
IL
IMRO
IPO
IPPC
ISO
LNV
m.e.r.
MBO
Nb-wet
F'-JEN
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
Besluit exteime veiligheid inrichtingen
Buitengewoon opsporingsambtenaar
BAT Reference documents
Beoordelingsrichtlijn
Besluit risico's zware ongevallen
Bouvv en Woning Toezicht
Externe Veiligheid
Erkenning Verworven Competenties
Hoger Bei'oepsonderwijs
Industrie Law^aai
Infoimiatie Model Ruimitelijke 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 Bodembescherming
Onderwijs, Cultuur en Vv'etenschap
Openbaar Ministerie
Publicatiereeks gevaariijke stoffen •
Pollutant Release Transfer Register
Programma Uitvoering miet Ambitie
Rroces verbaal
Quantitatieve Risico Analyse
Regeling externe veiiigheid inrichtingen
Risiconormering vervoer gevaariijke stoffen
Ruimtelijke Ordening

KJ

SIKB
SVBP
VBS
VNG
VOGM/BUGM
V^ROM
VTH
vvgb
Wabo
Wbb
Wgh
Wm
\¥MS
WO
Vv'ro
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Stichting Infiostructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Standaard Vei-geiijkbare BesteiTimingspiannen
Veiligheidsbeheersysteem
Vereniging van Nederiandse Gemeenten
Vervolgbijdrageregeiing Ontvvikkeling Gemeentelijk Milieubeleid
/ Bijdrageregeling Uitvoering Gemeentelijk Milieubeleid
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
vergunningveriening, toezicht en handhaving
verklaring van geen bedenkingen
V\^et algemene bepalingen omgevingsrecht
Vv'et bodeiTibeschemiing
V\!et geluidshinder
Wet milieubeheer
Wet Milieugevaariijke Stoffen
Wetenschappelijk onderwijs
Wet ruimteliike ordenina

44

O
Deel B:

Criteria voor kritieke massa

Generieke deskundigheidsgebieden

e.n

1. Casemanagen
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overlieid 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 eenvoudiqe situatie,
Activiteiten
li
ÜifviDereh toëts.pp volledigiièid,
.
.
2 ^ ; Organisereir/.begeleiden van overleg met de aaiwi^ager (voorove^^
3. Bewaken f^roces, integraliteit eh voortgang vah de aanvraag.
A '../ insGhai<éleh vai> vak'disc!|jlinès en .vA/aiineef hóclicj extériie partijen (coördinefeh,.inhöudêlijke volledigheid),
5;. 'Het uitzèttén;van adviesaaiivragen^^
:6S : ;:Bésluitt(iafën).:sanieristeiiën..èn cóördinei'èiiv.
'::. '''.X:.i:.':.,.;....:j..... .k.
:.;
.
Eisen aan. m e d e w e r k e r s die deze zes activiteiten uitvoeren voor
alleen eenvoudige situaties
Opleiding
Basisopleiding:
IXelevante MBO

Werkervaring
2 jaar in procesmanagement en
het afhandelen van Awb
procedures

Aanvullende Icennis
Basiskennis:
"
Structuur en sysi:ematiek
(bouw)tekeningen

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

Aanvullende opleiding(en):
Basiscursus Omgevingsrecht
BasiscLirsus Awb
een of meerdere complexe situaties
Opleiding
Denkniveau:
Relevante HBO
Aanvullende
opieiding(eri):
Zie eenvoudiqe 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'
Vergunningverlening milieu' (blz. 49),
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
een of meerdere complexe situaties
daskundigheid 'Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening'
'Verqunninqverleninq milieu' (blz, 49).

sitLiaties

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 '.Ie
(blz, 46) óf de cril:eria 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 uitgevoerd worden. Het betreffen kernactivil;eiten van de Wabo die bij liet 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
délfidieniiigsvisreisten;

• ^-

j'?^

- • • '• •-• - '-

^

Fisen 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 omgevingsrecht
•
Basiscursus bouwfysica en bouw- en woningtoezicht
ppn nf rnpprderp comolexe situaties
Opleiding
Basisojjleiding:
F<elevante HBO
Aanvullende opleiding(en):
Zie eenvoudige situaties (van activiteit :l)
"
Specialistische opleiding ambtenaar bouw- en
woninatoezicht I en 11
Medewerkers die aan deze eisen voldoen, voldoen ook aan de

Werkervaiing
3 jaar (inclusief liet verzamelen
en/of opmaken van
voorschriften)

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
gelijkwaardlgheidsbesluit

Aanvullende kennis

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

Diepgaande kennis:
Zie eenvoudige situaties
(van activiteit :l)

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

FiQPn aan o r a a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria voor eenvoudige situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 medewerkers met minimaal HBO denkniveau die voldoen aan bovenqenoenide criteria voor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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•Activiteiten.;;-. v.
•
••2.;.? 'inhóuÖëliji<, inputfle^y^^
vóör vpöfövefl'eg; övérleg-advisëui's
bezvyafen bij liet:boi.iwèri. van een bouwwerk en/of planologische ontheffing'bij
K'«''-:gebrüik.gröriden.'e
: ^X^i:'/--'-''• X'-''.A-.'-'-!:,:..-.:~.i
•
••
• >
.
•
LS.:;:Bëp.prclë
omgeyingsvérgunniiig. tijdelijke, .bninehpiahsèvóf .buitenplaiisé ^óntiiémngï^
hét gébfuikéh van .gronden of boüwwerken in' strijd inet l:iet
s bestemmingsplan^beheersverordening;;exploitatieplan of eens^^^^
•. . •

'^'VüXi;^::Xè>':Xüaoöi.i;.-;C":,;:

••

;br- ópstelleri'concëptbeslüitoj^ basisvari'integi'aleaW

': '".

t'

•

.

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 voorschriften
van ruinitelijke plannen) en/of
20 ontfieffingen voordat
zelfstandig gewerkt kan worden

Werkervaring

Aanvullende kennis

Diepgaande kennis:
"
Be s l:e m 1 ri i n g s |:) 1 a 11 n e n
IMRO codering
([iiformatieinodel Ruimtelijke
Ordening)
Bel leers verorden ing en,
exploit.atie|:)lannen en
voorbereidinqsbesluiten

Aanvullende kennis

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

Frequentie

Besteden van 2/3 fte aan tleze
Basisopleiding:
3 jaar (inclusief het verzamelen
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 om de activiteiten 1 t/iri 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
rriinirnaal 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 complexe situaties
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Activiteiten
;|:'";'i!^oprdèien^

SfiSflSiïS

iSSlIËP'IIB
i-;^Ki^3Sfe^^^^

c

tó'te'^s;':':,,''^:::.

'

'; v''

X!'/''-''\'''''.''''>''X':.'/

•

::

oiDStellcn conceptbesluit 0|) basu van inleguilc afweging van (eventuele) bgdiayun van imibl i-ii s|)eci ilisten (o o sloop oii as
bezwaren:. :..;., • '£': . : . ; ':•;:•: •

2 f ï mo i l i.1 n I e n te li zorg);

Eisen 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 oirigeviiigsrecht
•
Basiscursus monumenten
Basiscursus bouwfysica
Basiscursus bouw- en woningtoezicht
ppn of mpprdpre comolexe situaties
Opleiding

Werkervaring

Werkervaring

Frequentie

Aanvullende kennis

i3esteden van 2/3 fte aan deze
drie activil:eiten (eenvoudig of
complex).

3 Jaar (inclLisief het beoordeling
van situaties omtrent slopen.
verstoren, verplaatsen of
wijzigen van bouwwerken) en
enkele tientallen cases pei 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, ver|3laatsen 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 t/m 6 uitvoeren van de deskundigheid 1. Casemanagen.

Fi<;en aan o r a a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria voor eenvoudige situaties
alleen eenvoudige situaties
mininiaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria voor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties

.. _
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3. Vergunningverlening milieu
Onderstaande activiteiteh 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 fiet bevoegd gezag oiri de portefeuille aan inrichtingen te beoordelen (probleeniaiialyse) en te bepalen welke inricfitingen klasse 1, klasse I I eenvoudig, klasse l i
complex en klasse I I I zijn. Activiteit 6 kan worden uitbesteed aan een marktpartij, mits de uitbestedende overheidsorganisatie bescliikt over minimaal één medewerker die
voor de deskundigheid nodig is voor activiteit 5.
Activiteit:
• •
'1; '••TQëtsenvaji'depnüyaiikeljjkh^
'
r''-\.i-':'^-... :V'.'^ :£,•'-;,.•• .
^
2. ^Adviseren Over êii/of opstélleh van besluiten.in relatie tot hët verlenen, wöigérëh, wijzigeii öf-intrekkeh van fiet milieiideöl van een onigeviiigsvergunning voor het
: ^ .o|Dnchteh,-yel-ande
:;3t:v^Afhaïïdèiep iVa
yèn... geRvyantifiéeerde doelvoorschriften, erkende maatregelen, verplichte
• ;h1aab;égéiën;.en7b^^
gelijk.vvaardige 'yporzie.niiiq-'^ basis van representatieve meetgegevens, ondefbouvvde berekeningen of een risico-analyse en
het opstellen van maatworkvü!jr<;i.hrifl:en en irisleinniendchesr hikk!n<.inii.'
-y-,-:^.', .
;;;•-_
•
.
: 4,:, ;^.Tijdig• signaleren:wèlke''m^
ihgéscliaKëid';ënJiüii bijclrageii ö[:i i'elevahtie,' toépasbaafheid 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 inricfitingen
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO

Werkervaring
1 jaar in klasse I of I I

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

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

Aanvullende opleiding(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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Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren voor
alleen klasse I en I I inrichtingen
Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisken nis:
Besi:e(:leii van 2/3 fte aan deze
"
Rseudowetgeving
(NER, vier activiteiten bij klasse I I en
handreiking industrielawaai, I I I inriclitingen.
Nederlandse
l^ichtlijn
Bodenibescherming,
E n e rg i e bes |:i a r i I'I g s metliodieken)
Diepgaande kennis:
Aanvullende opleiding(en):
"
Europese milieurichtlijnen
Zie klas.se I
"
Jurisprudentie
milieu
in
"
Basiscursus Brzo
omgevingsrecht
"
Cumulatie-,
domino
en
ke te n re! a t i e s m i 1 i e u t l l e m a's
"
Overwegingen
geliikwaardiqheidsbesluit
Medewerkers die aan deze eisen voldoen, voldoen ook aan de eisen orn de activiteiten 1 t/m 6 uitvoeren van de deskundigheid 1, Cc semanagen.
Basisopleiding:
l^elevante HBO

klasse T. IT en I I I inriclitincien alaemeen
Opleiding

3 jaar in klasse II of I I I

Werkervaring

Aanvullende kennis

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activi(:eiten bij klasse Ul
inricfitingen.

Basiskennis:
Zie klasse .11
Diepgaande kennis:
"
Zie klasse TI
"
Onderlinge samenliang
doorgronden van
wetsvooiscl'iriften en
normen
•
IPPC regelgeving en
jurisprudentie
Relevante BREFs, BBT
"
Afstand tot baseline en BBT
Medewerkers die aan deze eisen voldoen, voldoen ook aan de eisen om de activiteiten 1 t/m 6 uil:voeren van de deskundigfieid 1, Ca semanagen.
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende
opleiding(en):
Zie idasse II

5 jaar in klasse 11 of I I I ,
waarvan 3 jaar in klasse 111
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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 procesindustrie
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende
opleiding(en):
Zie klasse U algemeen

klasse I , I I en I I I i n r i c h t i n g e n binnen de sector aqrarisdi
Opleiding
Basisopleiding:
l'<elevante HBO

Aanvullende opleiding (en):
Zie klasse II algemeen

Werkervaring

Aanvullende kennis

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

Basiskennis:
Zie klasse III algemeen
Diepgaande kennis:
27e klasse I I I algemeen
Tecl'inische
procesvoering
e i r methoden
gevaarlijke
stoffen

Weikervaring

Aanvullende kennis

5 jaar in de sector agrarisch in
klasse 11 of 111, waarvan 3 jaar
in klasse I I I

Basiskennis:
"
Zie klasse I I I algemeen
°
Verspreidingsmodellen
geur, fijnstof en ammoniak
"
Natuurbeschermingswet,
reconstructieplan
Diepgaande kennis:
"
Zie klasse III algemeen
Wet geurliinder ammpniak
"
Besiuit
ammoniakemissie
huisvesting veefiouderij

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activiteiten bij klasse I I I
inl ichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze vier activil:eiten tiij
klasse I I I inrichtingen in de
sector |:)rocesindustrie.

Frequentie
Besteden van 2/3 fl:e aan deze
vier activiteiten bij klasse I I I
inrichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze vier activiteiten bij
klasse 111 inrichtingen in de
sector agrarisch
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Ficon a?in m p d p w o r k e r s die deze Vier activiteiten uitvoeren voor
klasse I , I I en I I I i n r i c l i t i n g e n binnen de sector afval
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Aanvullende opleiding(ei"i):
"
Zie klasse II 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

Basiskeiinis:
"
Zie klasse I I I algemeen
Landelijk Afvalstoffen Plan
"
.Specialismen geluid, geur,
luchtkwaliteit, stof, externe
veiligheid
en
groene
wetgeving
Diepgaande kennis:
Zie klasse U I algemeen
"
Problematiek stortplaatsen '
"
Acceptatie en
verwerkingsbeleid
AO/IC
afvalverv«!rkende
inrichtingen

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vier activiteiteri l:)ij klasse I I I
inrichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze vier activil:eiten IHj
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
.Vpert de org.3 hi satie dezé 'v'ier.
.^, a cti V ité ite n;y it b i j O, a ,y k las sê
Ui inrichtiriaen?
...
•aq'-a'.s-ri

iTvjil

De 'Jig-anis-stis diént over rMiriirn-a-al 2 rnedeweikerï te b ejcli ik l;e n., die 'joldoen -san boven ge noem de ciiteri-a '.'ooi'
kfsïïe I, I I en I I I inrichtingen proceïindijsi;rie,
-tDe org.anis-atie dient over minimaal 2 me d e v,'e tk e r j te besch ik Iten., die voldoen aan bovengenoemde ciiteria
voor klaïse I., I I en I I I inrichtingen agrarisch.
De O rg a nis all e dient over minimaal 2 medev,'etl::eis te beschif:ken., die voldoen aan b>:
V O O r ld asse I., I I e n I I I i n (ic hti n ge n afva I,

"ide criteria

De organisatie dient over minimaal 2 medev,'eliters te beschikken, die voldoen aan bovengenoemde criteria
voor klasse I , I I en I I I inrichtingen algemeen.

V o e r t d e o r g a n i s a t i e deze vier
activiteiten uit bn o,,a, kfasse
•s
' I I inrichtinaen?

V o e r t d e Cirqanis-Stie deze V'er
laptiviteiten'. Üit-bjj kla:-se I •
inrichtingen?
' ;;

De organisatie dient over minimaal 2 medeweriters
1^
beschikken., die voldoen aan bovengenoemde
criteria voor klasse I en I I inricfitingen.

—^

De oiganisatie dient over minimaal 2 medev/eilieis
ï»- te besch if: Iten., die voldoen aan bovengenoemde
criteria voor klasse I inrichtingen.

De:e deskundigheid is niet van
toepassing voor de organisatie
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Activiteit
:;5!;:illeip.l6id^
6, Uitvoeren .van een miliguzónermgsunderzoek.
Fisen 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 oingevingsreclit
"
Basiscursus Awb
Basiscursus Wm
Basiscursus EV
Basiscursus Geluid
Basiscursus Lucht (geur an stof)
Basiscursus Bedrijven en milieuzonering

3 jaar

Aanvullende kennis

Frequentie

Besteden van .I./3 fte aan deze
twee activiteiteri óf begeleiden,
beoordelen, inl:erpreteren of
Diepgaande kennis:
uitvoeren van 15
»
Bepalen van (nieest)
1 ÏI i 1 i e u zo n e r i 11 g s re 1 e va ri te milieuzoneringsonderzoeken per
jaar.
(bedrijfsmatige) activiteiten
1
Relevante rekeniriodellen
"
Inhpudeiijke overwegingen
pver aan te hpuden
rniiieuzones

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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O

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 coniplexe of eenvoudiqe situatie.
Activiteit
1, Uitvoeren toezicht aaiTde hand van vergunningstekêningen, voorwaarden eh gelderide planolocjisché regels:

'

u. . toozirfil houden L>ij h'^staanfle bou'vv;
.
• r ' c. toe'.'ichi. houden op sli'()|.)vv!.iik..'aaml'i!>don, •Mxclnsir-I ashsjsl;
./ f-V ^ .,dr,. toezichtdióuden dp dê.haleviiic^^

•:'XX'''!~ •'!è::'s:'toezieht^Op"de
•• • >;;:•,: --i '- f,'':--toezicht4iouden'o|£:iièt gebriiik.;vai^jèi»^
.
.';. .g:.' .loeziciif .houden op.het gebruik.van gronden;

;. :'XIPXK 'S.lijïfipëZiChC^

':

X' '
r .;. V •
>,.> . . . ... • ,

• .• ..•:"""y vi ,•yX•'•^
' "^'c, , '
., i .
v/;.,

.' X '.i

'

. •;/'l-f '. -:; :X':'

.,'2KNffiisidiiia^
ifKlBeyinSingei
4, Handhaven bij geconstateerde overtredingen.
5. Verzorgen van cle gereodirieldiny van aanlog, bouw eji/öf s l p p p i . j ^ ; ' , ; . '.j';ï|l;,, . y ^ X ^ y

.

^
, •;. •

,V

- ••'" * • • . ' V:'.' 1-

'

-

'-i ^y-.r. X'''^'^'

^ëvS'^Behaiidëi
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 f^BO

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

3 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
»
Constructies
Geofiydrologie
•
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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Ficor. :,:.M r.i«rit>iAn:.rkpr«s flip ilfv/e zes activiteitei'i uitvoeren voor
«pn nf iTiPPi rlPi-e artiviteifpn 1 en 2 bii icomiïlexe s i t u a t i e s en activiteiten 3 t/m 6
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
eenvoudiqe situaties
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 bovengenpemde criteria voor complexe situaties
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5. Toezicht en handhaving milieu
Onderstaande activiteiten inoeten birinen 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 (probleemanalyse) eh te bepalen welke inrichtingen klasse I, klasse I I eenvoudig, klasse I I complex en
klasse I I I zijn.

••••Activiteit ;•,-••••.••. •

•.,•••",•••••••'::-..••••,•

•

•1. . Maken van risicoanalyses pp bedri.jfsniveau eh indien nódig vertalen naar bèdrijfsspecifiek toezichtsplan met risico's, bepprdelingspunten en bijbehorende
- . .ttpezichtmethodëéh frecj'uentié, •' .. .
" x.
'.:.'.•:•''
<..':'
'
..
• 2: Adi-i-iinistratiëf tó.êziGht hPudëh op basis van openbai'e en 6editifss!:)éGifiekè documenfen (iriclusief hèt beööiclëlen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning
moeten worden inqedioiui. biiv. Ni-;B tot.'i:y).
;.,.;,j.r.'^';,;,, .-.
',;"•.••.; ^'^^
' ,;.t
• , , . . , .
-3- tVoprbéreiden en'uitvperen van contrples.l"er piaatse op ;basis van vèj'gi,inhihgvdörsCfifil'ten/-it^^^^
vei'.boden, méldi.ngeh en/of cle eisen uit het Activiteitenbesluit (of

de gelijk waardige vuor/ieniniirüi).

"•

..i •

IX

•^••,;-i;

'X'^ 'X.>' ':-'^' '"X

' .^X.-^y^y-'.'.•'.••'

y

'4v: ;\;i3ë«iiidihgéii?i"appc)^
.•
.5, Handhaven bi.j .(opiiieuw) geponsta'tëerdë övéitrëdihg
. ;.•
'V; '
'
. •
5. Behande'&ii ongewone voorvallon 2.4 uur pc-r dag, klachten, meldingen 011 ver;?.oëkeii tut hanrlhaven.
7. 'fiidiq sigivjierer. weike specialisten.Kii/(.if juristen moeten '.vordon inrieschnkefl c:n liun i'lijciragen op relevantie, ioppasb-.^ariieiü en benodiqde^diepgaric) beoordelen. ,
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren voor
alleen klasse I en eenvoudige klasse I I inrichtingen
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO

Aanvullende opleid ing (en):
Basiscursus omgevirigsrecfit
Basiscursus Wm
Basiscursus EV / Bevi / Revi / PGS
Basiscursus administratief toezicht
Specialistische opleiding handhaving milieuwetgeving
Basiscursus NER, lucht, afval, energie, afvalwater
Basiscursus Geluid / IL
Basiscursus Bodern / NRB

Werkervaring
voor ieder van de sectoren 3
jaar in klasse 1 of II

Aanvullende kennis

Frequentie

Basisken nis:
Awb
Besluit landbouw
AO/IC financieel en
stofstromen
"
Waterwet (indirecte
lozingen)
Pseudowetgeving
(NER,
liand rei king industrielawaai,
Nëderlandsé
Richtlijn
Bodenibescherming,
Energiebesparingsmethodieken)
Diepgaande kennis:
"
Onderlinge samenhang
doorgronden van
w e t s v O 01 's c l l r i f t e n e n
nprmen
Eurppese niilieuricfitlijnen
.]uris|)rudeiitie niilieu in
omgevingsrecht
Curnulatie-, domino en
ketenrelaties milieuthema's
Documenten bijlage 2,
regeling aanwijzing bbt
"
Overwegingen
ci e I i j k wa a rd i c) li eid s ties 1 u i t

Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse I en
I I inricfitingen en/of die ieder
enkele tientallen fysieke
controles |.ier jaar uitvoeren in
een mix van klasse I en I I ,
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren vppr
klasse I , I I en I I I i n r i c h t i n g e n algemeen
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

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

Aanvullende opleiding(en):
•
Zie klasse I en eenvoudige klasse I I
'
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 opleid ing (en):
Zie klasse I, II en III algemeen

Werkervaring

.5 jaar in de sector
procesindustrie in klasse I, 11 of
111, vifaarvari 3 jaar in klasse 111

Aanvullende kennis
Basiskennis:
'
Zie klasse I en eenvoudige
klasse II
Diepgaande kennis:
Zie klasse I en eenvoudige
Idasse I I
"
Toetsingstechnieken geld en
goederenbeweging
•
1^1 i lieu ma nag ententsys temen
en bijbeliorende
toetsings technieken
IPPC regelgeving en
jurisprudentie
Relevante BREEs, BBT
"
Afstand tot baseline en BBT
PRTR

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie klasse I, II en UI
algemeen
Diepgaande kennis:
Zie Idasse I, II en III
algemeen
Tecl'inische procesvpering
en methoden gevaarlijke
stoffen

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse I I I
inrichtingen en/pf ieder enkele
tientallen pbjecten in klasse 11
en 111 per jaar waarvoor fysieke
en/of administratieve controles
worden uitgevoerci (incl. enkele
volledige audits milieumanagementsystemen).

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 I I inrichtingen in de
sector procesindListrie én vijf
fysieke inspecties bij IPPC
procesindustrie inrichtingen
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 secter agrariscli
Opleiding
Basisppleiding:
f<elevante HBO

Werkervaring

Aanvullende kennis

5 jaar in de sector
agrariscli in klasse 1, 11 of
111, waarvan 3 jaar in
klasse I I I

Basiskennis:
"
Zie Idasse I, II en .UI algemeen
'
Verspreidingsrnodellen geur, fijnstof
en ammoniak
"
Natuurbescfiermirigswet,
reconstructiëjiilan
Diepgaande kennis:
Zie Idasse I, U en I I I algemeen
Wet geurliinder animoniak
"
Besluit ammoniakemissie
huisvestinq veehouderij

Werkervaring

Aanvullende kennis

Aanvullende ppleiding(eii):
Zie Idasse I, II en ÜI algemeen

klacQP T. TT en TTT inr'ichtinaen binnen de sectpr afval
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante HBO

Aanvullende ppleiding(en):
Zie Idasse I, II en III algemeen

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

Basiskennis:
"
Zie klasse I, 11 en I I I algemeen
'
Landelijk Afvalstoffen Plan
'
Specialismen geluid, geur,
luchtkwaliteit, stof, externe
veiligheid en qroene wetgeving
Diepgaande kennis:
"
Zie klasse I, II en III algemeen
Technische procesvoering
gevaarlijke stoffen
Acceptatie en verwerkingsbeleid
"
AO/IC afvalverwerkende inricfitingen

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse 111
inrichtingen, waarvan 1/3 fte
aan deze zeven activiteiten bij
klasse U I inricfitingen in de
sector agrarisch én vijf fysieke
inspecties bij IPPC agrarisch
inricfitingen uitvoeren.

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse I I I
inricfitingen, waarvan 1/3 fte
aan deze zeven activiteiten bij
klasse I I I inrichtingen in de
sector afval én vijf fysieke
inspecties bij IPPC afval
i n r i c I'I t i n g e n u i t V oe re n.
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren vopr
klasse I I I Brzo inrichtingen *
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante HBO

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 Idasse I, II en III
algemeen
'
Veiligheidsbeheerssysl:enien
Auditkennis met VBS
Diepgaande kennis:
Technisclie procesvoering
gevaarlijke stoffen

Aanvullende epleiding(en):
Basiscursus auditor
Specialistisch opleidingsprogramma NIM vopr Brzo
toezicht
voor zover dit betrekking heeft op het toezicht in het kader van het Besluit risico's zware ongevallen

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
zeven activiteiten bij klasse I I I
inrichtingen, waarvan 1/2 fte
aan deze zeven activiteiten bij
klasse I I I Brzo inrichtingen én
uitvoeren van vier volledige
audits per jaar
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Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze zeven activiteiten
; V.oe rt d e orga n i sa tl e de ze i
;:zeven; aetiviteiten;uit-bii 0,3(

'"^

•;V''!'"7BSW^

De oiganisaije dient over minimaal 2 medeweilters te beschildsen, m e t minimaal 3 j a a r ervaring bij klasse I I en
I I I iniiclitirigen piocesinduftrie.. die voldoen .aan bovengenoemde c i i t e i i a vooi Ë i r o inlichtingen procesindustrie,
•IDe O ig .3 nis atie dient over niinimsal 2 inedeweiliers te bescliil;l-:en, n'iet minirna.sl :3 ja.ar ervaring-Ijij Idasse 11 en
I I I iiiiiclitinqen agrarisch, die voldoen aan hcivengenoernde ciiteria v o o r H i z o iniicliCingen agraiiscii.

.1.3

De oiganisaiie dieiit over minimaal 2 rMedev,'eif:eis te bescliil^fien, rnet minima al 2 j a ar ervaring t i j Idasse I I
en I I I iniiclitingen alval, die voldoen aan bovengenoemde c i i t e i i a voor Bi30 iniiclitingen afval,

J3
.jlv.sl

-IDe organisatie dient over minin-iaal 2 medev.-eilïei^ te besc|-iikf:eir, m e t minimaal :3 j a ar ervaring bij Idaj^e 11
en I I I oveiige iniicliüngen, die voldoen aan bovengenoemde ciiteria voor oveiige Brzo inrichtingen.

iJs'v'flert-déi.o
izèy'efiïiaï^i \HtBiterv!^
(I com f) lèxelklaise>ÏI|^^^
;|3lii;in;;irimcyi!^^

^

._
_._ voldoen aan
_
.
De organijatie dient óver minimaal 2 mede'.veikeii te be-.-cbikken,
die
bovengenoemde
c Mteria voor
ompleKe klasse I I en Idasse I I I inlichtingen procesindustii

+

De oiganisa'je dient over minimaal 2 medeweikers te beschikken, die voldoen aan bovengenoemde ciiteria
V O 0 r c O mp le ne k lass- e I I e n k I asse I I I i n lic h ij n qe n a g ra li • c h,

+
J.a
dfv.jl

De organisatie dient over minimaal 2 medeweikers te beschikken, die voldoen aan bovengenoemde ciiteria
voorcomplei-ie klasse I I en klasse I I I inrichtingen afval,
-IDe organisatie dient over minimaal 2 medeweilteis te beschikken, die voldoen aan bovenqenoemde criteria
voor overiqe compleiie Idasse I I en Idasse I I I inlichtingen,

V o e i - t d e o r g a n i s a t i e de=e
'il^?iïM^:?S!:K!M?niMl|:;^^^
tklasseaten-êeriv^^

De:e d^skun-Jigheid \s- niet '.'-an
toepassing '.'oor de ocganis^iiie

„.qanlsatie dient over minimaal 2 medeweikers te
i2—)>. beschikken, die voldoen aan bovenqenoemde ciiteiia voor
klasse I en eenvoudige klasse I I inrichtingen,
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O

6. Toezicht en handhaving bodem
Onderstaande activiteiten inoeten binnen de overheid uitqevoerd worden. Het betreffen kernactivil:eil:en van de toezicht en handhaving.
Activiteit

•1.: ':Mai<:en ;yaij .ée

X

3,

A:
5.'
<3:

ejTindien nódig vertalenfhaar,locatiësi.iëcifiëk toez^
beppiTlelingspunten .en bijbehófende tpezichtmëthóde en-frequentie.
Voörbërëiclpni;ppfbasis;^van
.
.' .
.
• ,~
. .\
Béyindinge'n;.rappöftereii;'óvertretlingen melden,'optreden,en ambtelijkè vpöraahkondigirig makénr Opstellen bezpekverslag/brief. '
Handhaven bij (p|3i1ieuW)?g^
'.: •
•
Behandelen ohgewpne voorvajien 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeten tot fiahdhaven,
Hjdig signaleren weike ypecialisten en..'of juHstën'i'hbëtehj-woiidëh iiiqesGhafëld ei'i;hun bijdfaqën.pp relevantie, toepasbaarheid.en benpdigde diepgang bepordelen.

Eisen aan n i 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 handliaving
Specialistische opleiding bodern

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Awb
"
Besluit stortplaatsen indien
stort|:)laats op grondgebied
Diepgaande kennis:
"
Handfiavingsprocedures en
jurisprudentie

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
I Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffën kernactiviteiten van de toezicht en handhaving.
Activiteit
:SM"'öiM||eb^ï^^^
ijil'Kfrequ^
2v ' Voofbefeiden op basisrvan openbare'eri.Situatie spe.cin.ëkë biw5^
;ë)ï:\BeVinclipgCT^^^

•':..•':'..'•'
•••';•••- :'• ••''"
. .:; • .':,:•.•• .

i^HSiïHclbavê^^^

••':.;. • • '•'••

"'Behandelen!^
•'6v'':'.:Tijdig'li^^^^

••'

"'

ên:.hüiVbijclfagén.'op;fëlëvaiitie, tgejja

FiKPn aan m e r l e w e r k e r s rlie deze zes activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante MBO
Aanvullende ppleidinq(eri);
Basiscursus Flpra en faunawet
Basiscursus Nb-wet en Bpswet
•
fSasiscursus Wro
Verdiepinqscursus toezicht en handhavinq

;-•
'•
.-•• .
•...'.•_
. • • . ' • ' • ;;
•.
• : A ' ' ' ' ' .•«'••' ; .- ' " •

Werkervaring

Aanvullende kennis

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

2 jaar
Diepgaande kennis:
Stedelijk groen
Nati-ira2000
"
Ecologisclie en
landschappelijke condities

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze zes activiteiten uitvoeren
m i n i m a al 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Juridische desl<undigheidsgebieden

8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening
Onderstaande activiteiten mpeten binnen de pverheid uitgevperd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren.
Activiteit ;
.1, (Procedureel) beoordelen van veiguiiniiigaanviagen,
:
-.'Sf - .X.'''^
2, Adviseren.over diversëjüridische vraagstukken op hèf terrein van het oiiigev
3, ;Advis.efen.dan wel opstellen yan.(gedppg) beschikkingen.ten aanzien van (complexe) aanvragen.op.grond van de Wabp,
4; . "BëKandeleh ,vari;bëzwaar-!en|beroe|3SChriften; v
;en|ziénsvy.ijzen,,P|3SteNen:verweerschriften en pleifnota's-en yertegenwpprdjgen van het
'
^bevbegd;gezag'bij'de'bëhandëlihq hiervan. ''::/ .'< \' ': ' ' : / : ^ " ' / - • ' • '
--;'h. '• >:;'>•.:.'
'cS- . .
•
' ' '
' .
- . '
•."
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 oniqevingsrecht

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
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevperd wpiden. Het betreflën kernactiviteiten van de Wabp die bij liet tievoegd gezag thuisiioren.
Activiteit

irf—^^

?2,;<:;;AdvIsliiMn-^

3. I:'e han delen en bégdoidcn van haiidhavinyDrocedure;.;.
;;4^ftiQ|DSpleniyah::^^
•sSi'lfeijandd
JöfliiSivofdei-èiisbëstüu^^
:'i:l-';Cwrdinèréiv^
Fi<:f.n aan m e d e w e r k e r s rlie deze zeven activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleid ing (en):
"
Basiscursus Wm
•
Basiscursus Wro
Basiscursus bouwbesluit
"
Basiscursus Nb-wet
Verdiepingscursus Awb
•
Verdiepingscursus on'iqevinqsrecfit

;•;;..'•'•
•;:•-,';, ' ' " h - ' : i ' " • ' • ' -

-

••'

' '

.". '. •;
''

^-^

•.
RO.eh milieu,

•/'XT'"^'///' •"X-'l. '^'"'>''^'-/'°-'X ' •"... •''-'"' •;,•''.
door.boa,;::. .. .. - ..^:;:>, •,;...;' ; .:.:
... ;., ,';; ;,;' ^;
—
Werkervaring
1 jaar voor activiteiten 1 en 2
3 jaar voor activiteiten 3 t/m 7

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Strafrecht
Diepgaande kennis:
Asbest
"
Jurisprudentie

'' ' .:
. ':• > .' .
:.

.
—-i-

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

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 bovengenoenide criteria
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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. Een niedewerker
op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudiqe situatie.
^Activiteit'.". * . . ^ : J , ; ;
•
• •':.:: .-'% •.''." '
-..-,•
• ••
g , " Toetsen vani.éën aanvraag aan:het bestemrnings-'of'inpassincisplah én'het beppirJeleri vaif ontlieffinqsniogeiijkheden.
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 ppleiding(en):
Basiscursus omgevingsrecht
Basiscursus Wro

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Handhavirig
"
Bouwverordening
Diepgaande kennis:
•
Gebiedskennis
'
Woningwet
"
Groene wetten
•
.lurisprtidentie

Frequentie
Besteden van :l/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 n'iedewerkers die voldoen aan bovengenpemde criteria
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Activiteit
f3'r;-;^Mafè%va^^

--t;SW
' iï)B^^^^^^^^
4.

eeitai'idefë plaiivprrfi/besiuit 0|:i .basis van de Wabp pf

'.'ftS::";;:;i':-''^^

Voorbereiden, motiveren, •..ipstelieii cn loton hëï'hëri:j/an.eëi'i afwijkihgsbésliiit':. . ...:..'...'

-:;:^....: ' :

"'•'"' • "••''•;;'.•-•:; •'•••' •.' •

1...^:

".;••'••••.'•
.

.

—

Fi<:f«n aan m e d e w e r k e r s die deze drie activiteiten uitvperen vppr
alleen eenvoudige situaties
Aanvullende kennis

Werkervaring

Opleiding

Basiskennis:
"
Zie activiteit 1
'
l_okaal beleid,
structuurvisies en
inpassingsjjlannen
Diepgaande kennis:
"
Zie activiteit 1
Bestuurlijke verhoudingen

3 jaar

Basisppleiding:
Relevante HBO

Aanvullende ppleiding(en):
"
Verdiepingscursus praktische teepassing
omaevinasrecht
een of meerdere complexe situaties
Opleiding
5 jaar

Basisopleiding:
Relevante HBO

Aanvullende opleiding(en):
Zie activiteiten 2-4 eenvoudige

Werkervaiing

situatie

,

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

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Zie activiteiten 2-4
eenvoudige situatie
Grondexploitaties,
archeologie, niilieu en
landschap, econoniie en
verkeer en vervoer
"
Provinciale- en rijkskaders
Diepgaande kennis:
"
Zie activiteiten 2-4
eenvoudige situatie
•
Europese kaders

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

Eisen 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
alleen eenvoudiqe situaties
minimaal 2 merlewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria voor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties

— _
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Activiteit
5v 'Doorlopen van.bezwaar,- en berpepsprocedures (inclusief RvS) naar aanleiding van een afwqkingsbesluit.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten

2-4 complexe

situatie

Aanvullende oplei.ding(eri):
Zie activiteiten 2-4 complexe

situatie

Werkervaring
Zie activiteiten 2-4 complexe
situatie

Aanvullende kennis
Basisken nis:
'
Zie activiteiten 2-4
complexe situatie
D'ie pg a and e kennis:
"
Zie activiteiten 2-4
comp/e.xe situatie

Fiequentie
Besteden van 1/3 fte aan de
activiteil:en 1 t/m 4 en minimaal
5 procedures doprlppen
(reageren pp bezwaar / berpep
tot en met bepleiten dan wel
commissie)

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
niinimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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11. Ketentoezicht
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitqevoerd worden. Het betreffen kernactivil:eil:en van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren.
Activiteit
1
Voorbereidend pnderzpek exierne en schiiflelijke bionncn

fe|iMö'Se0n;-^^^^^

'3';'#5|)p|ïeNeh^
':4 ;::SiÖpSt:ei lëiT; va i l a ha l^se pi-pf ie Ié
S-;'^'lE)i-aa1beijk'éiy^^

iiitèi;y éii t iSl:ra.teg ie ^^^^^^

.

•

X f i C i : '' ":'X • tl®;;».:, -i' . /^ ••%.•::•:

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

Werkervaring
3 jaar als inspecteur of
handfiaver

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Win, Awb
»
Grpiidbeginselen
milieuthema's
AO/IC financieel en
stofstronien
"
Fysiek en administratief
toezicht
"
Kennis van meet- en
registratiepunten in
bedrijfsprocessen
"
Boekhoudkunde,
jaarrekening
•
l~orensisch onderzoek

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

Aanvullende opleiding(en):
Verdiepingscursus (tactisch) inforniatieanalist
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
.6. 'Öpstéliën vanftetenbëschrijvihgen..
:. ;• .
•7., '•Aucljt:s. ter |3|aatse uityoeremfcbmbUieren fii'iahcië en sl:pfstfohieiV),
8, '!dëiitilii:oi'eii oiiregelmatighedeii
en oorzaken. . ' ' ' ' \ ' '
'' '
9. identificeren.fi-aude.:';:.;.• .'. .--.-:;
' : .
. '.;:; ... '
•
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvperen
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten 1 t/m 5
Aanvullende opleidirig(en):
Zie activiteiten 1 t/m 5
Administratief toezicht

Werkervaring

Aanvullende kennis

3 jaar als inspecteur of
handhaver

Basiskennis:
Zie activiteiten 1 t/m 5
Diepgaande kennis:
i. AO/IC financieel en stofstromen
i i . Toetsingstechnieken geld en
goederenbeweging
'
Milieumanagementsystemen en
bijbehorende toetsingstechnieken

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan
deze vier activiteiten en/of 5
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 tiovengenoernde criteria

Activiteit
10, l"uiigereii als intern infoniiatiokiioo|!ipunt. .
';i'R;|iSitwissëieiyVan';Iijf^
Eisen aan m e d e w e r k e i ' 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
handhavinqsorqanisaties

Frequentie
f-iestaden 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 uitvperen
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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12. Buitengev/one opsporing milieu, v\/elzijn en infrastructuur
Onderstaande activiteiten rnoeten binnen de overlieid uitgevoerd wpiden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabp die bij het bevpegd gezag thuishoren.
Activiteit
SS-Spsitóra^

bÓüwen;:,wpriéii,'rnonunienl:eh en ruintte).

j(|^i;.::'a?A:;>!Uii;yóëren^

Xy. Xy':pXXi::. ' 0 X ' y ''••"• ' ' X

b. deskundig ondersteunen bij yei.-omp'liceen.le strafzaken;
C;ftcS;J
.^•^•^•d;t^itëi:ug^<;pjjp^
^iz-iV'l'tjitvoërëii^^^^
shlfï^ësëiiikld,iici':itiiliéij!™

'.;•

Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(ei"i):
Basisopleiding voor boa's
Vervolgopleiding vopr bpa's

.'/'•''':'',: y''\ •":.<!;•. '.'•'
" / ; . L ' -Is•';•

Fispn aan m e d e w e r k e i ' s rlie deze activiteit uitvoeren
Opleiding

Werkervaring
1 jaar

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 3 medewerkers dië voldoen aan bovengenpemde criteria

" '
....

^

'..':;•-'•'

.?••'•- •: . •••

'.'•.
'".
^'' ;•*.-'
'•::; •: ;•;.. • • . :• ; .' •. •.
'..:::::': '.':i ...:';•,' •;.' .'•..'.—•

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wm, Wro, Awb
Diepgaande kennis:
"
Opsporingsmethoden en technieken
Handhavingsprocedures en
jurisprudentie
Strafvordering

'-

Frequentie

_

Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

Uitvoerinqmet ambibe.nl
Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwer
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13. Bouvs/fysica
Onderstaande activiteiten 1 t/iri 10 kunnen wprden uitbesteed aan een marktpartij, mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over liet dcskundigficidsgebied '2,
Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening' of 4. Jpezicht en handfiavinq bouwen en ruimtelijke ordening'. Een medewerker o|:) HBO-niveau beoordeelt bij cle intake
per geval of er sprake is van een complexe of eeiivpudige situatie.
Activiteit ,
•i;ï';^'i3espreKèiT^^^
:'25;:rjtoefsëi^^^^
•.3H:'lfrpeSei'i|tei<ën^
;$ïS. ^Gpritfoiëre^^^
'Sfi^'isónti-olëreir^

Eidyiesb.tir^a.ug;:;.,::"'i'5 _

^il?..,.;,

':yX >•••;'/,;'.'; X''.:••'

F i i P n aan m e d e w e r k e r s die deze viif activiteiten uitvoeren voor
alleen eenvoudige situaties

_
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Actuele bouwnormen
»
Praktijkkennis vanuit
bouwinspecties
"
Overwegingen
gelijkwaardlgheidsbesluit
Gebruik meetapparatuur

1 jaar

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

Aanvullende o|3leiding(an):
Verdieoinascursus bpuwbesluit
ppn nf mperderp comolexe situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende ppleiding(ei'i):
•
Zie eenvoudige situaties
•
Post HBO bpuwfysica '

Werkervaring
3 jaar toetsing en controle

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie eenvoudiqe

situaties

Besteden van 1/3 Ite aan deze
vijf activiteiten.

Fi«:pn aan o r a a n i s a t i e s dip dfve viif activiteiten uitvoeren VOOI'
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 meerdere complexe situaties
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'Activiteit
• r ;••;•;
•'; • • •
•.^-: .
..• ,
6. *;;n"oetsen' Uitgangspunten;.tekeningen en!berekeninqen;ventilatie,. : -f^^^..
7: •Beoprdelen.'bouwplan;pp.;samenhang tussen~aile bouwfysische.aspecten.
;8:>-ï.-Tpetsen tekeninqen;en:berekeningen..geluid.vvering^^.;,- '
: .:. :. ;
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze drie activiteiten uitveeren
Opleiding
Basisppleiding:
27e activiteit

Werkervaring
1 jaar l:petsing en centrple

1 t/m 5 complex

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

Aanvullende kersmis
Basiskennis:
2'/e activiteit 1 complex
Installatietechniek
Overwegingen
gelijkwaardlgheidsbesluit
Diepgaande kennis:
"
Opzet, data-invoer an
resull:aten diverse
re k eri iTie 11 '1Pd es tio u w fys i(::a

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 uitvperen
minimaal 2 medewerkers die vpidoen aan bovengenoenide criteria

Activiteit
\9l^ïÏJoefsêlV't)oïïw

;iÓ1#l?óéts^iftUitgartq
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteit

Werkervaring
3 jaar toetsing en controle

1 t/m 5 complex

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

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

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

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

•'2'5••';/Kciyisei-em

Sfy^jppnitisrèh^^^

..ieS'"/'r+••'\;;''l!''''^^

••%,ir*AfHaK^
ifilSsiSjiE'oere^^^^^
'6*ï-.l3ëooi'delërï;v^^

X''X-:'^''-'2^XX

: -'•• • • '.. •. . : .

'' , X ' - t X ' / ' X ' ^ ' * ^ ' ' ' ' 'ySf-''^'-''%^'''. /?•- '•'• ::•• ;•-

.fi' X^:^:''''•' -'• '..''

• ::• •." • •• ,' '.'V

• ;•;:;.'

,. ' '

" •• ?': •'
' X:'SP-''X:''^XX X'.'-"-''^-'.''''. ..•'•' :X' .'.' '-.':..••.-"•'V.."'..'"ï;' •;'' '.-' - '
•'';.',.

'7'-'-"'y\dvisPren'ënJaten infórhiefën:j^ij>eenvoiid

.opkomsttijdei^etc.).:

Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basispj^leiding:
Relevante MBO
Aanvullende epleiding(en):
Basiscursus bouwbesluit
Specialistische opleiding MBO niedewerker
brand|)i'eventie

X'.'X-^'j ' X ' '^ ^'v- •.•'•'•:..•:;'•' '-'" •'•'" ''••'""•

' X''/;;::±,':'', '''' '•': •:'''

Werkervaring
.5 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Av\/b, Wm en Wro
D i e pg a a 11 cl e ke 11 n i s:
•
Onderlinge samenliang
doorgronden van
wetsvoorscliriften ën
normen bouwbesluit / Wm

. ._

Frequentie

Besteden 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 bovengenpemde criteria
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'Activiteit . • •
.Si; ..-Adyiseren ;bij-complexe
9, •• Uitvperen van complexe inspecties brandpreventie,.
.• ,... • •.:-, •• •:*...
..
10, Fiooordelen van comploxG gelijkwauidigluKlen.
.
:iX. , • i,
v;' ;,.'^.;.
;My''Advisëfën';ën;!iatè
bij .eëiWcoi:rfi3lex;afwijkirigsbeSkiit:(p.:a:'^^^^
Eisen aan n i e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende opleidirig(en):
Basiscursus bouwbesluit
Basiscursus procestechnologie
Specialistische opleiding brandpreventie (voorheen op
niveau hoofdbrandweermeester) .

i>. •

• ;
• ;.
'.,. ..•>
/
. .. .
. ••• . '
' ; : • • • / ' . . - • ':••'..
• ' . ' .'.
">'
•
'
bluswatervóofzieningeii,.brandweerzorg, ppkomsttijden etc.).

Werkervaring
3 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Awb, Wm, Wro en M.e.r.
Diepgaande kennis:
Zie activiteiten 1 t/m 7
Chemische 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 bovengenoemde criteria
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15. Constructieve veiligheid
Onderstaande activiteiten 1 t/m 6 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over het deskundigheidsgebied "2,
Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening' en '4, Toezicht en fiandliaving bouwen en ruimtelijke ordening'. Een medewerker op HBO-niveau bepordeelt bij de
intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.
•Activiteit ;"••:••••:•••>•.';;::•«;;•;•.;••.••.•••• •••.:^;-'"^'^.;..•;•';•; •
1-;i-S6ontt-'piereii>ö3nstrüctietekëhlngen en.berekeningen

,2;'fk:Beöoiiïleïeii:;fö

::XX(''^'r - ••yk^'£^

., ;:.v:. ;•.,.• ;:•:-;•;. ,.-.,••

•

•• ;^',.-?'-J,' •

4','.5iToët:ëenivaii!t^
;4?:•• •'-ES^^^
'^>7'''?lö'nl;vvpiï|3^
'•..;;'.•''•-iS^''/', ''''ï': V'"^
5 Inspecteren op Uitvpering cpmplexè constructieve/aken
:t5;:''V;]:nspëcijèreii?P|^^^^^
•..-:':"i;^; y:-'y:y:M.'y.:a.::/'.[.:. ."i.v^y

••'••.-v^i.^ •
'

'•

. "

•

•••.'•'

. '

'y:':': ""-y--X'''\:
^ ";••'.
i'aadgëyéfid ..irigënièiir^sbureiau dafc.-dé l3oriwcóhstruGtie'heeft
/.'•'• 'Xy. /
'^^'':'''
^ .
' ''i '
.. •
. .. ':-• ...•;•' .:;•;: ; ' •;• ':.:,:::;/;; '' -'..•.; :. ' -.•.?• ',:;...

Fison aan medewc>rkerB rlie deze zes activiteiten uitvperen vppr
alleen e e n v o u d i g e s i t u a t i e s
Werkervaring

Opleiding
Basisppleiding:
Relevante HBO
Aanvullende ppleiding(en):
Verdiepingscursus bouwbesluit
"
Specialistische opleiding beton-, staal-, of
houtconstructeur op HBO niveau

Basisopleiding:
Relevante HBO
Aanvullende
opleiding(en):
Zie eenvoudige situaties

Werkervaring
5 jaar

Besteden van 2/3 fte aan deze
zes activiteiten.

Basiskennis:
Actuele bouwnormen
rekenmodellen /
computerprogrammatuur
Diepgaande kennis:
•
Onderlinge samenhang
doorgronden van
wetsvoorschriften en
normen bouwbesluit

3 jaar

een of meerdere comolexe situaties
Opleiding

Frequentie

Aanvullende kennis

Aanvullende kennis
Basiskennis:
'
Zie eenvoudiqe situaties
Diepgaande kennis:
Zie eenvoudiqe situaties

,

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

Fispn aan o r a a n i s a t i e s die deze zes activiteiten uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria vopr eenvpudiqe situaties
alleen e e n v o u d i q e s i t u a t i e s
minimaal 2 merlewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor comiülexe situaties
een of meerdere c o m p l e x e s i t u a t i e s

79

Uitvoerinqmet ambibe.nl
16. Bouvs/akoestiek
Onderstaande activil:eiteii 1 t/m 4 kunnen uitbesteed werden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over minimaal één medewerker met de
deskundigheid nodig voor activiteit 1, Een medewerker op HBO-niveau beoprdeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.
Activiteit
"1'v 1. .Cóhtirblefen aafpde-'hand van^mëtihg of de nprh'i wofdtVgéhaaldr
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvperen
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante MBO

Werkervaring
2 jaar

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

Frequentie
Besl:eden van 1/3 fte aan deze
activiteit en/of 3 keer per jaar
een controle aan de hand van
een metiriq uitvoeren.

Aanvullende ppleidiiig(en):
Verdiepinqscursus BWT 1
Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die vpIdpen aan bpvengenpernde criteria
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Activiteit
2. .Beoordelen van een aanvraag dopr middel van:
'la^-ilïS^vSlS

••I?efekeiiing';intèrprel:eran. aiv

•ySSSSMIt^^^^^^^^^^^^^

.'!•'••" 'XjX.'': '••''•!'• XP;',: •:*-'^•.;.".,;

•'"^.-iS^^^^^

' •' '

3
J'oezicht uitvoeren op de akoestische uspocteii van het l.icnwpian.
• 4,';*Beoordelen::bGuwlawaai enttrillingshihderr' •-' ';;.; :;•;•';;.;•'^'^

.::, ; .,;? • •

•;;.:;'•;

.' •

.•-

•/

;.•••'•-.• ,:ï'~r'ivS4i>
ï^^i'lfiNllii:;)^

,; : - : ' ; ' '

•••''..:. ••'•'••;•'':' •
'^'ft-'V' .'. •••;s;4^

;>t'<®ii:|ï

• '-X'Xè-'''''''''^' '-^'''X!^-''

i'S'SSeiaii'dëiëh'TOolzakë

''.-::XÈi:.::.; . ,.; : . : U \ : . . - .

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 ppsl:ellen geluidsmpdellen
Basiscursus Wm, Wrp en ArcGIS
Basiscursus bouwakoestiek

3 jaar

ppn nf mpprdere complexe situaties
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante HBO
Aanvullende ppleiding(en):
Verdiepingscursus ppstéllen geiuidsmodellen
•
Verdiepingscursus Wm, Wro en ArcGIS
Specialistische opleiding bouwakoestiek (post HBO)

Werkervaring
3 jaar

• :;.;-^'' • •'•.', •••;r:'- •

'
'' •

'

'

-•-.•...
••' "'•' •. , •

,
' ,'.

'•

.

; ' '

'X-f'."'.'

'/'•"•

: : ; . . . j ^ . ; . . , .I..:.;L,.„„.,.:_,„.^:.._.

—.

—
..

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
Z/e activiteit 1
Diepgaande kennis:
NPR en NEN normen geluid

Besteden van 1/3 fte aan deze
vier activiteiten en/of 3 keer |:)er
jaar een beoordeling uitvoeren

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteit 1
Diepgaande kennis:
Zie activiteit 2 en 3
eenvoudige situaties

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

FiKPn aan o r a a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitvoeren vpor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudiqe situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria vopr cpmplexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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17. Sloop en asbest
Onderstaande activiteiten kunnen ppk uitbesteed wprden aan een marktpartij mits de uitbestedende pverfieidsprganisatie beschikt pver het deskundigheidsgebied M. Tpezicht
en handhaving bpuwen en ruimtelijke prdëninq',
Activiteit.,.. .
'SP' Bëpprd;eiëitti^^^^
•2, Nemen vaii materinalmonsters pp locatie (niet zijnde asIxVsi). •. .,' ;,'•*" '
3. Beoordelen van sloop aaiivi-ayeii en meldingen:
;'
r •
;, ;'?'
' - ' ^ ;"„'
4, ' Toezicht op de.sloop:P;a. beoprdelen vrijgavemeting^veiligheid, ondergrondse tankS;

^5,:ft;:T^ezicht|pp;^
SKS;T%ezicbt;!^
.7>f'^;ëeoQrde|ën^
'8,:

'.:iXXÏi:u.'

Vah een;sioppyèiiigheidspian;
..; ;; '

;^''''''''";WfiKf' ;• •.-fXX'y ''':?X::X'X:v-': - XX'- ;•••'.'•• •• '-'•;'•";''• :• '- •-''' '•'
XXXX"--''-'--'-t'^-'''^^.':':
, XXMiX-'- :. •'
'yX'XX^XX'^i'^x^'-^'X
X X . X : \ . '. X"L-::. >;.''•':-.;;• • '•"

T"oezicht-'op eniqanq-met asbest;(na akkoord sloóiyafvaistoffen). 7 .

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze acfit activiteiteri uitvoeren
Opleiding

Aanvullende opleiding(en):
Specialistiscfie ojileiding asbestdeskundige
5C5"/0

^-'-.:?:: :- ' . ' V'

Werkervaring
1 jaar

Basisopleiding:
Relevante MBO

'^

conform

;>

Aanvullende kennis
Basiskennis:
•
Woningwet / Bouwbesluit,
Bodembesiuit, Wm,
Archeologie /
monumentenzorg, Wbb en
Besluit mobiel breken
bouw- en slop|:iafval
Diepgaande kennis:
Onderlinge samenliang
doorgronden van
voorscfiriften
Asbestverwijderingsbesluit
en Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval

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

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze acht activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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18. Afvalwater (indirecte lozingen)
Activiteiten kunnen uitbesteed worden rn ts pverheid pver het deskundigheidsgebied t pezicl t en fiandfiaven rnilieu besch kt en mininiaal één me' lewerker met de
deskundiqheid voor afvalwater.
Activiteit
l,l,(Adviseren;pvër) inohsterheinihg, lièt beooixlèlen. en.het i.ii.tvoëi'èn.van (standaaitl) cohtröies vah lozingen ciié valléii ónder algemenéfegeis eii vergunde indirecte lozingen,
2. '3eópfdëien. vaii ën' aövisëf^^^^^^^^^
mphstèfhëriiing sti'ètegiéëh (lii'Gi;'bèpaien.'jïai'ai'h
bij 'afvaiwaterlozihgen op.riplering,
3. Onderzpek naar en adviseriiig ovei' itipgelijkhedeh l:iei>ei'kiiig afvalwatèrstroméh'ëh/pf bepërkirig van dë verontreinigirigs- óf vervuilingsgraad van het te lozen afvalwater,
4. Adviseren pver Vefglihpihgen pf pntheffiiigëh pp hèt gebied afvalwaterlozingen.en gi-óhdwatefiozingen (bij saneringen en bronneringen) in riolering pf de bpdein.
.'.'•. Advksereii over kla'diteii ei!.ovr;rfredi!''.g van regolgeviriCj.
..':.';•;:>..••'>..LL. ;; ;:.•." •.'...;;••. ': • • . : ' .
'.
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(en):
Chemie en afvalwatertechnologie
Industriële bedrijfsprocessen
Zuiveringsproces l'<WZI (J'AZ)
"
Monsterneming strategieën
BeiTionsteringsopsl:ellingen

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Protocollen voor
eniissiemetingen en
normstellingen (emissieeisen) van afvalwater,
GRP en beleidsvelden
gerelateerd aan water en
riolering
Diepgaande kennis:
»
Het in samenhang
interpreteren en hanteren
van wetsvoorschriften Wet
b od e I'l l k w a 1 i te i t, W e t
bodembescherming en
Waterwet

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan dëze
activiteit.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 niedewerkers rlie voldoen aan bovengenoemde criteria
•'Monsterneming, het beoordelen en het uitvoeren van (standaard) controles van lozingen die vallen onder algemene regels kan op MBO niveau plaatsvinden.
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19. Bodenn, bouwstoffen, water
Activiteiten 2 en 3 kunnen uitbesteed wpiden aan ean marktjiiartij mits de uitbestedende pverfieidsprganisatie beschikt pver de deskuhdigfieidsgebieden '2,
Verqunninqverleiiinq bpuwen en ruimtelijke prdëninq', '4, 'loezicht en handhavirig bouwen en ruimtelijke ordening, '6, Toezicfit en liandhaving bpdem' en ' 1 1 , Ketentpezicht',
Activiteit
J. " 0nderhpuden-,'gebruikeii en tpegankelgk maken von informatie uit een Bodeminfermatiesysteem (BIS).
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvperen
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante MBO

Werkervaiing
0-1 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
»
Openbaarsteiling informatie
aan externen

Frequentie
Regelmatig (minstens lOx per
jaar) gegevens invoeren in het
bodeminformatiesysteem.

Aanvullende ppleidiiig(eii):
"
Basiscursus bodeminformatiesysteem
Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
minimaal 2 niedewerkers die voldpen aan bpvengenpeiride criteria
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Activiteit
2. .''"Óhderkëunen: èiradvisëreii in het kader van verg.uhningvërlenihg ëh-tpeziGlit ën jiaridhavihg, w
~.'
' .'
O .- laten.uitvoeren, bégèleideiY bij en toetsen/controleren van bódemonderz^
,
....
O., . beóórdëlèn;bpdenit)ësd^^^
vah tóepóssing: m.b.t. lozingenohdefzoëk);.
:\.i^JX'Puitvoeren van het grondsiiomeniiehf!.'!' in het k;idi.'f van hel bi?sli.iit bodemkwaliteit;
.: .
XX:••'•''•' • ' beoordelen (uanvraqcii) grpndwat:ëi'Óiittrei<kinggyë^^
.vah;;deiyerguniiing,:èh:iiitvoeren tóezicht en.'handliaving;/': .:•'••'' ' O i'iGoordelen (aanvragen) k'..!udc-warn'iie pps!a.;isy'';l(>oin;
.1;''"'"...'^ '. .'.
:'•-": " .
' .• .;
' : •
•
'q !,:bepprdelën bpdeiiisanering;(nppdzaak"en plan), bpdenionderzoek: laten uilVpë
3. .Adviseren in;het kader van een eenvoudig 'afwijkingsbesluit'; beoordelen bpdemkwaliteit vanuit een pogpunt van volksgezondheid.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitveeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
2 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Besluit stprtplaatsen indien
stortplaats op grondgebied
Grondwaterwet, Awb
VJT-f-procedures

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

Aanvullende ppleiding(eii):
Specialistiscfie ppleidinq bpdem (ppst HBO)
Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze twee activiteiteri uitvoeren
minimaal 2 medev'/erkers die voldpen aan bpvengenpemde criteria

Activiteit
:4'.;y;&dyisefÊn:.iffiitó
;<•:'':--RópVwatefl<walitëit^^^

ii'i;r;elatié;;tot beÖógl:|ëTunfetie/fbëoördeléh.,effècten' vari bëóögde functies
,.C::' •;.:.:'...x:'-''"':''-!:?'''^^^^
•
;:;.;-'.
'-"'. ' '
•. •

Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvperen
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante HBO

Werkervaring

Aanvullende kennis

5 jaar

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

Diepgaande kennis:
••
Gepfiydroloqische situatie
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
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20. Externe veiligheid
Onderstaande activiteiten 1 t/m 5 mpeten binnen de pverfieid uitgevperd worden. Activiteit 5 wprdt bij vppikeur door bovenregionale samenwerkingsverbanden en/of
gespecialiseerde bureaus uitgevoerd. Dit geldt ook voor activiteit 6, omdat een relatief groot en ruimtelijk complex grondgebied npdig is pm met vpidoende frequentie het
grote aantal verschillende typen situaties ta kunnen beoordelen,
Activiteit
:f3|ffijiïi-engëh'5S|i^^^
;-.^ySóepa|sing^
'2i:#iHefc^@ijiiC)'l:id'ë'n.^^^^^

: X ^ J y ::SZ'- •.•'C^ '•.:':'Sf'''-'

..N':iöj%;.i"^^^

FiQpn aan m e d e w e r k e r s flia rleze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante MBO (voor inrichtingen klasse I)
Relevante HBO (vppr inrichtingen klasse I I / I I I )

tpezieht;':;ëjT;-J'iahdl'iaviiigv.ön^
afwijkingsbesluit ;:(inclusief
.' ''X.:.'^'X-' ''>.£;.; " X - i i / : . ]-yXy' yy:,.'.''.'-/,
' •,, ,
.'.. "..'• .;,';:" •• '.'•:' ..,' '
...:.•..::;..:••''•' :'S'y.,yy: iL. '•••.:•;;';': ;-:...:'':...^ '.. •:. :.:....;-.;.;-;...r.'
v...;." :.;' .—_

Werkervaring

Aanvullende kennis

1 jaar (p.a, binnen
specialistenunit,
procestechnologie,
vergunningverlening, toezicht of
handhaving)

Basiskennis:
»
EV (pseudo) wet- en
regelgeving en gerelateerde
documenten voor
inrichtingen, transport en
buisleidingen
QRA
M,e,r,, Wro
Diepgaande kennis:
"
Stofcategorieön ADR/Wms,
etikettering, labelling,
insluitsystemen
BraiidbestrijdingssysterrKsn
in relatie tot PG S 15
Overwegingen
gelijkwaardlgheidsbesluit

Aanvullende ppleiding(en):
Basiscursus EV, BEVI, PGS,
Basiscursus Omgevingsrecht

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan
activiteiten 1 tm 6 én per jaar
minimaal 5 beopidelingen ter
plaatse pp PGS-richtlijnen
uitvoeren.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvoeren
I minimaal 2 niedewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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Activiteit
3.' Vaststellen EV-siUiatie op bas'is Vamiiet'.i^NyGS.'(rélatië?k

ohtwikkelihgen):

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

Werkervaring

Aanvullende kennis

1 jaar (o.a. binnen
speciaiistenunit,
procesteclmologie,
vergunningverlening, toezicht of
handhaving)

Basiskennis:
"
RNVGS en gerelateerde
wetten
EV (pseudo) wet- en
regelgeving en gerelateerde
dpcumentan voor
inrichtingen, transport en
buisleidingeri
M.e.r,
Diepgaande kennis;
Infprmatiebronnen
t ra 11 s p 0 r ts t ro m e n e n
gevaarlijke stpffeii

Aanvullende
opleidinq(en):
Zie activiteiten 1 en 2

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan de
activil:eiten 1 tm 6,

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

Activiteit
4. Toetsen .ont:vankeiijkheid QRA en liet ihhoudeli:ji<;.beöprdeleh:-van hët;rësultaat v
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvperen
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante HBO
Aanvullende ppleiding(en):
Verdiepingscursus prpcesveiligfieid, Safeti.._.NL, QRA en
inrichtingen, RBMII, Carola/Pipesafe (EVrekeninodellen)

:ëen:QRA,

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

Aanvullende kennis
Basiskennis:
.
ORA
Diepgaande kennis:
Waarschijnlijkheidsberekeningen
"
Chemie van stoffen en
procestechnolpgie
Brpiimaatregelen

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit én per jaar minimaal 5
QRA's beoordelen (in een mix
van relevante inrichtingen en
activiteiteri)

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die dëze activiteit uitvoeren
minimaal 2 medewei kers die vpidoen aan bovengenpemde criteria
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Activiteit

O

Eisen 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 uitvoeren
QRA's)

Aanvullende
opleiding(en):
Z/e activiteit 4.
Specialistische oiJleiding toepassen applicaties EV

'.

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
•
W a a rs c fl 1 j n 1 i j k li e i d s berekeningen
"
Weten regelgeving vervoer
"
Bron- en
beheermaatregelen
Diepgaande kennis:
Fysische
transportverschijnselen
"
Toxicologie, Probit-relaties
»
Chemische technologie
•>
Technische
systeernbeveiliging
"
Risicoanalysetechnieken en
risicoanalysemethode

Besteden van 2/3 fte aan de
deskundigheid Externe veiligheid
en daarbinnen 1/3 fte besteden
aan deze activiteit én per jaar 5
QRA's rnaken (in een rnix van
relevante inrichtingen en
activil:eiten) én per jaar 4 QRA's
maken t,a,v, bransport (in een
mix van modaliteiten)

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
"
Zie activiteit 4.
Diepgaande kennis:
"
Zie activiteit 4.
»
Structuurdenken
Zelfredzaamheid en
voorbereiden
rampenbestrijding
'
Bestuurlijke qevoeiiqfieden

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

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

"I minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit
:-ë|ji)\dvisei-iWq!t:e
Fi<ïf>n aan meri«»werkers die rleze activiteit uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding;
Relevante HBO
Aanvullende
opleiding(en):
"
Zie activiteit 4.

Werkervaring
3 jaar (regelmatig uitvoeren
QRA's)

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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21. Geluid
Onderstaande activiteit '7 moet binnen de overlieid uitgevoerd worden. Activiteiten 1 l:/m 6 en 10 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende
overheidsorganisatie beschikt over minimaal één medewerker die beschikt over de deskundigfieid nodig voor activiteiteri 8 en 9.
Activiteit
1. Uitvoeren gekudspridei zoekeii nii daarpyer.adviseren,f.
.'.^.^.^/^s^^ .••• •«•.,'-/ - ..%;>''; ,•:.; '-X. :X
2. Inventariseien en coiifroieien van iiivoergegovens.
/
••• '••';.
'/y.
3. ' Opstellen cn controleren vaii rokenmodeiieii. . ':" • -'^' • '•'• . '":'•:;'
='; ' ;; ' • / ' !•;•* '
•
4. ; .;;Bewei'kên van gègew^^^
5:' ^;Bewerken yaiVdèi berë
en toetsen aan dë'wet.^ èri- regêlgeving é,n rapjDörtèreh'i
6, Bèoordelen/toei:sen van nictinqen in fiei. kniler van hahdhaving,
"
;
//:./////./'/ }/:/. ;.
7/ Afgeven hogere -.vaai'iie oiiiheiffino,
'-//yX'
:3'''-/.Sf':</yy:.:.'X'.-/ ;.!; . ;si-;:''fe;:;'-?;fe----';.''. - . '.'<
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze zeven activiteiten uitveeren vppr
alleen e e n v o u d i g e s i t u a t i e s (enkelvoudige brpnnen)
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante MBO

Werkervaring
0-1 jaar in liet milieuwerkveld

Aanvullende kennis

Frequentie

Basiskennis:
Wgh, Wro, Awb, M,e,r.
Akoestische (eenvoudige)
standaard rekenmodellen
Bedrijven en milieuzonering

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

Aanvullende pplëiding(en):
Basiscursus opstellen geluidsmpdellen
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 uitvperen voer
een pf meerdere c o m p l e x e s i t u a t i e s (meerveudige brpnnen)
Werkervaring

Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO
AarivLillende opleid ing (en):
Zie eenvoudig activiteiten
Specialistische opleiding fiogere akoestiek

3 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie eenvoudiqe situaties
Diepgaande kennis:
"
Geh.iidsoverdracl'it modellen
Indusbieeii(s|:ioor)weglawaai
"
Rekenmodellen CARII en
URBIS Geonoise(DGMR)
Winhavik (DirActivity)
NEN normen geluid
GISapplicaties E,SRI
M a p 111 f 0 p rog r a 1 n 1 1 1 a t u u r
"
Reken- en meetvoorscfirift
geluidhinder 2006,
Handleiding Meten en
rekenen industrielawaai

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
zeven activiteiten en/of 3 keer
per jaar een onderzoek •
(ind ustrlela waa i/verkeei's la waai)
uitvoeren.

FiQpn aan o r a a n i s a t i e s rlie deze zeven activiteitan uitvoeren voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenpeiTide criteria vppr eenvoudige situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenpemde criteria vpor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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vJ

Activiteit
a.:::'-Bepprdelen nppdzaak
pnderzpek en bepprdelen; rapppitages. in iiet kaöër van dè .yergühningyeriehing, tpezicht èn fiet hémen van een afwijkingsbesluit.
9
Adviseren ovei geluidsaspecten (inclusief iiantcieu vopiscliriften)
..;.. .'..' '.::.....y. ' ''': " . ...
.- .
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitvperen voor
alleen eenvoudige situaties
Werkervaring

Opleiding
Basisppleiding:
Zie activiteiten

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

situaties

Aanvullende ppleiding(en):
Basiscursus ppstéllen geluidsmpdellen
Basiscursus Wm, Wrp en ArcGIS
Specialistiscfie opleiding hogere akoestiek
een of meerdere complexe situaties
Opleiding
Basisopleiding:
Zie activiteiten

Werkervaring
3 jaar

.1 t/m 7 coniplexe

situaties

Aanvullende opleiding(en):
• . Zie activiteiten 1 t/m 7 coniplexe

situaties

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Zie activiteiten 1 t/m 7
een voud ige situa ties
Diepgaande kennis:
Handleiding meten en
rekenen industrielawaai

Bestaden van 1/3 fte aan deze
twee activiteiten.

Frequentie

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteiten 1 t/m 7
complexe situaties
Diepgaande kennis:
"
Zie activiteiten S en 9
eenvoudig situaties

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 voor
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoemde criteria voor eenvoudiqe situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovenqenoenide criteria voor coinjjlexe situaties
een of meerdere complexe situaties

92

Uitvoerinqmet ambibe.nl
Activiteit
.l0.s.Uitvoei-en!van;trillinqsonderzbëkêh!,
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvperen
Opleiding
Basisppleiding:
Zie activiteiten

Werkervaring
2 jaar

1 t/m 7 complexe

situaties

Aanvullende
opleiding(en):
"
Zie activiteiten .1 t/m 7 complexe

situaties

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

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie activiteiten 1 t/m 7
complexe situaties
Diepgaande kennis:
•
Handi'ëiking meten en
rekenen industrielawaai cn
SBR-richtlijn B

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit of 3 keer per jaar een
trillingsonderzoek uitvoeren.
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22. Groen en ecologie
Onderstaande activiteiten kunnen uitbesteed worden aan een marktisartij mits de uitbesl;edende overheidsorganisatie beschikt over minimaal één medewerker die beschikt
over de deskundigheid nodig voor activiteiten 1 en 2.
,
Activiteit•
.1, . i3ëóordélëh of ër si:)rake is Van eën bijzóndere onistandidbeid "gi-oeitèn eGoiógiè:":ih hët.kader van de.oiTigèvingsvërgunliing.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvoeren
Opleiding

Werkervaring

Aanvullende kennis

Bestaden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

0-1 jaar

Basisopleiding:
Relevante MBO
Aanvullende opleiding(en):
Basiscursus Flora en faunawet
Basiscursus Nb-wet en Boswet
Basiscursus Wro.

Fiequentie

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

-2|ïSiyiSe|tën^^^^

3?t':iüit:>?óéi;èn:-:var^
^40i!Advisereiiibij|pnt

\.- X / . X y y y'. •' '':Xr';-:'y'fX^

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

\X':

Werkervaring

.

':.":'' '•'' '.X^ '

Aanvullende kennis

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

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

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze drie activiteiten uitvoeren
I minimaal 2 niedewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria
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23. Luchtkwaliteit
Onderstaande activiteit 4 moet binnen de overheid uitgevoerd worden. Zonder de benodigde deskundigfieid voor deze activiteit is liet niet goed mogelijk om warkprocessen o|:i
een juiste manier uit te voeren en het werk van externen te beoordelen. Activiteiten 1 t/m 3, 5 en 6 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij,
Activiteit
;i::('s;Bej5aï||'c^
;2.-;Sf(ill|anpi^^
S!?1|a?5Mi|§en©^^
êLi|K>;---'lbeweS
^-i;!^M^ï;Sbêwëi^^^^

'''-'*';' '--'KM^ '••'y''t»ïéi/y-:<>y^

Fi«:<>n aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
1 jaar

.//^t ... -;";;,,'. ' ;•,'.',,,',
•'-•-,;'.!
'yX/y'r-'X-'::•'':/:'',: \.;X':'/-'yiX' ':^>-S''/ry'.
•::£::••••:::•:€/'' j - - - - . ' ; - ; ' - ' ; - - - --•-;;v-;,- --;;y.:.-.-;; y:'y:y ;...^--•' •"• — — — ' ' -,;„::'
Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wi'0, Wm, Awb, besluit
luchtkwaliteit
Rekenmodellen CARII,
Nieuw National Model, Vstacks, ISL3a en Urbis of
een SRM3 model
Diepgaande kennis:
Opzet, werking en
doorgronden CARII

Frequentie
(Laten) uitvoeren van een
luchtonderzoek 3 keer jier jaar.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze twee activiteiteri uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die vpidoen aan bovenqenoemde criteria
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Activiteit'
3, ;.,i\Het;.uitypereiX:valxJuclitpnd^
(juiste input leveren en putput genereren);
4, .. Het bepprdelen en interpreteren van.rapppffagësï(V^n.ife
extèfnè adviisëüfs) en.daai'over adviserén.i
vergunhihgverlening, handhaving en het nemen van
een afwijkingsbesluit. : X ' ' \''/'." . " '^'-.'.^
y'
: r:
'
'
ScËHet'bepofdeléti vah;cjeufi-appóri:agé; . . ....
.; .;.,,:..,-. ;.. . ..;'
.',;:''" ' .
.
:/ . '
- ;
^
•
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, Z/e 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 uitvoei'en
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria

Activiteit
6. Het uitvoeren van emissiemetingen en geuipnderzoeken.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvperen
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante MBO
Aanvullende
ppleiding(en):
"
Zie activiteiten 3 t/m 5

Werkervaring

Aanvullende kennis
Basiskennis:
"
Emissiemetingen

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
activiteit.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze activiteit uitvperen
minimaal 2 medewerkers die veldpen aan bpvengenpemde criteria
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Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening

24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
Onderstaande activiteiten 2 t/m 4 mpeten binnen de pverheid uitgevperd wprden.
Activiteit
a^'v'&Qpstëilën;5tedëhbpü
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvperen vppr
alleen eenvoudige situaties
Werkervaring

Opleiding

1 jaar, miqimaal twee plannen
per jaar opgesteld

Basisppleiding:
Relevante HBO

een of meerdere comolexe situaties'
Opleiding
Basisopleiding:
Zie eenvoudig

situaties

Werkervaring
3 jaar, minimaal twee plannen
per jaar opgesteld

Aanvullende kennis

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

Basiskennis:
Wabo, Wro
(bestemmingsplannen)
Grondexplpitatie
Digitalisering plannen
Diepgaande kennis;
=
Inrichting ppenbaar gebied
SVBP
RO beleid
Aanvullende kennis
Basiskennis:
Zie eenvoudig situaties
Diepgaande kennis:
"
Zie eenvoudiq situaties

,

Frequentie
Besteden van 1/3 fte aan deze
activiteit.

Eisen aan o r a a n i s a t i e s die deze activiteit uitveeren vppr
___
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bovengenoemde criteria voor eenvoudige situaties
alleen eenvoudige situaties
minimaal 2 medewerkers die voldpen aan bpvengenpemde criteria vppr cpmplexe situaties
een pf meerdere complexe situaties

Activiteit
2. Adviseren over bouwvpprnomeiis die afwiikeii van het viqereiide beleid.
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Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze activiteit uitvpei^en
Opleiding
Basisppleiding:
'
Zie activiteit 1

Werkervaring
1 jaar, minimaal 5 aanvragen
per jaar bepprdeeld

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wabp, Wro
(bestemmingsplannen)
Beleid op gebied van EV,
cultuurhistorie, milieu,
economie, verkeer,
bedrijventerreinen,
woningbouw, groen, EHS,
landbouw, etc.
Diepgaande kennis:
Z/e 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
;3-- ; -Opstèllei^
:'4,v»'-'Be8pi-delin%extCTii

emkaders yppf sfëdeni3Puwl<uiklige;eiti^^
'X.::yy:

Eisen aan medewerkers die deze twee activiteit uitvperen vppr
alleen eenvoudige situaties

Opleiding
Basisopleiding:
Z/e activiteit 1

een nf nieerdere comolexe situaties
Opleiding
Basisopleiding:
•
Z/e activiteit 1

Werkervaring
1 jaar, minimaal twee plannen
per jaar beoordeeld

Werkervaring
3 jaar, minimaal twee plannen
per jaar beoordeeld

Frequentie

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

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 activiteit.

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 bovengenoenide criteria voor complexe situaties
een of meerdere complexe situaties
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25. Exploitatie en planeconomie
Onderstaande activiteiten kunnen uitbesteed warden aan een marktpartij.
Activiteit
1. . Opstellen, adviseren pver de.besluitvoering cn het uitvoëren van |)laiineiim.b.t. grondoxploitatios.
2. V;'Opstellen, yan .liaa
3. Beoordelen, van de effecten van de gróndexploitatiewet en opstellen eflectrapportages.
; . . i ; ,..;:.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze drie activiteiten uitvperen
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
3 jaar

Aanvullende ppleiding(en):
Specialistische epleiding explpitatie/planecpnomie

begrptihgen vóof pi-ojectontwikkëling etc.
. ;-' ':
--.
. .

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

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

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

100

Uitvoerinomet ambitie.nl
26. Cultuurhistorie
Onderstaande activiteiten 1 t/m 5 moeten binnen de everheid uitgevperd wprden. De pverige activiteiten kunnen uitbesteed wprden aan een marktpartij.
Activiteit
#*'v^dvi^etj.i^r^^^^
kaciër vaq';pnigeyings\/^^
2. Fieoordèlen van de aanvraag aan cultuurhistorische vyaarden,
X i S . 's-,'-'.-i-\:::.ïfi--:- " X ' ' ' ' y / X :
ö/::l;;Aahge>/eri^|^^

'4^, :,fIcjpsfejl^^
5,

Inhoudelijk adviseren bij bezwaar en berpep,

'*\'":?ïï. •• ••'';'S^^
,

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

'-'/4?Xy/''éy-' ''/X^ X-Xy^-^-'- •

Werkervaring
2 jaar

.='!-?;,^'-- '' i-:'
:

yX'':.r'''~X'''

• • y '-i -;*. •
:

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 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 vijf activiteiten uitvoeren
minimaal 2 medewerkers die voldoen aan bpvengenpemde criteria
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Activiteit. ;-,.•••••-•-•;•'••. >
-F';
•
"'••6. ,:'Advisefen.t.a{.v. monunientale aspecten in het kader-van onigevingsvergunningaanvragen (activiteit bouwen en slopen) en het handhaven van de omgevingsvergunning).
7, Toetsen van de aanvraag aan de. Monumentenwet 1988. . .
:,. ..,:;
.,....;: .
8, 1'oetseii van de aanvrang aan een erfgoedvei'ordeniiig.
''"'
fe.
' ..;. ' -. '
9, ^v(Bepprdeieh':van) .'b'püwhistprischë pnderzoek .en waardestëliingen : interpreteren mohümentwaardigheid (van onderdelen), ' . " .
;
.
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvoeren
Opleiding
Basisopleiding:
Relevante HBO

Werkervaring

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Restaui-atiefilospfieën
"
Kennis van herstel bpuw
Diepgaande kennis:
"
(Steden)bpuwkundige
geschiedenis en
karakteristieken

2 jaar

Aanvullende opleidiiig(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 ppk een pf
meerdere van de pverige
activiteiten van de
deskundigheid Cultuurhisterie
wprden uitgevperd.

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitvperen
minimaal 2 medewerkers die vpIdpen aan bpvengenpemde criteria

Activiteit
10. Adviseren t.a,v. arcliepipgische aspecten in het kader van omgeviiigsveigunningen.
11. Toetsen van de aanvraag aan de Monumentenwet 1988.
12;;vTpetsen;;van:de aanvraag aan een eventuele erfgpedverordening.-- ' y~-y • y-;
••l'3^!SBë'pórclëleinlva^
Eisen aan m e d e w e r k e r s die deze vier activiteiten uitvperen
Opleiding
Basisppleiding:
Relevante HBO

Werkervaring
2 jaar

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Arcliepipgische
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 oek een pf
nieerdere van de pverige
activiteiten van de
deskundigheid Cultuurhistprie
wprden uitgevperd

Eisen aan o r g a n i s a t i e s die deze vier activiteiten uitveeren
minimaal 2 niedewerkers die veldpen aan bpvengenoemde criteria
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Activiteit
p|||gg|isereii||liyS^
a 5 3 M a i < ê m ^ i i S ë ' i f eCil^
fte'aVertalèrii-cuitiju
'l7-|-|foep:|if
;:18;-;-Toëtseh van':de;aanvraag5aandietjruimteliii<ë-'l<^

XX':X''''/-'''^'''.'\::'"

Fi.sen aan m e d e w e r k e r s die rleze viif activiteiten uitvperen
Opleiding
Basisppleiding:
Z/e activiteiten 1 t/m 5
Aanvullende opleiding(eii):
Basiscursus stedenbouw

Werkervaring

^ ' X ' " • ' X ' . ' y y . -,.',;;-'.'
=''S /::Xy...''
bestemhiihgs|3lan,
'';-'-- ' X ' : .
.•••'-{" ;

Aanvullende kennis
Basiskennis:
Wro, planologie

2 jaar

Frequentie
Besteden van 2/3 fte aan deze
vijf 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 vijf activiteiten uitvperen
1 minimaal 2 medewerkers die vpIdpen aan bpvengenpemde criteria

Activiteit
S9l:^Adiiser-en^fe^^
ê2ï)#^^afigëvën'-;vaSeff^^

-i5S5i;..v.:•te;-•^:,i

Fisen aan m e d e w e r k e r s die deze twee activiteiten uitvperen
Opleiding
Basisopleiding:
Z/e activiteiten 1 t/m 5
Specialisatie cultuui'landscbap /
landschapsqeschiedenis

Werkervaring
2 jaar

:;:.'/.\X.'

'"'S^,.'.-><:;.;- ':%:,••• :^:k •..".;: ''.-•..-. --s., .; .:'.:". : .;> '
-i: ;,.„;: ;'.:...,::„., ':"

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

-' "-'

..

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

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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1. V e r a n t w o o r d i n g v a n inzet, p r e s t a t i e s en r e s u l t a t e n
Het Iievoegd gezag pntwikkelt een systematiek om intern en extern verantwoording af te leggen over het |:ii'oces voor vergunningverlening (inclusief meldingen) en het
fpezicfit- en handhavingsprpces en de resultaten en effecten IViervan. Deze systematiek wei dt bestuurlijk vastgelegd.
1.1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Deze verantwoording heeft miniinaal betrekking op de volgende alementeri:
Flexibiliteit en actualiteit vigerende juridische planologische regelingen,
Zicht op afwijkingen in verband met mogelijke activiteiten die in strijd zijn met het bestemmings,- dan wel inpassingsplan,
Strategische doelstellingen,
Operationele doelstellingen: een rapportage van de eigen indicatoren bij de binnen de organisatie geformuleerde doelstellingen en/of prioriteiten.
Een rapportage van da afspraken die in het kader van bestuursovereenkomsten of fiandliavingsarrangementen zijn gemaakt.
Regelmatige benchmarking met andere diensten uitvoeren,
Prestaties vergunningverlening:
i.
aantal producten per categorie an tijdsbesteding;
i i . mate van actualiteit van de portfolio aan vergunningen;
i i i . tijdigheid (uitgedrukt in ijercentage afwijking van vastgestelde tijdigheid normstelling) van het besluit;

iv. juridische kwaliteit;
h.

i.

V. evaluatie prestaties vergunningverlening uitniPiidend in verbeteringen ten aanzien van de vergunningvei'lenings(beleid)cyclus.
Prestaties tpezicht en handhaving:
i
aantal prpducten per categprie en tijdsbesteding;
ii
mate waarin tpezicht- en sanctiestrategie is tpege|:iast;
i i i realisatie bezpekfrequerities;
i v tijdigheid (uitgedrukt in percentage afwijking van vastgestelde tijdigheid npmistelling ) 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 fiandhavingsresultaten uitmondend in verbeteringen ten aanzieri van de iiaiidfiavings(beleids)cycli.is.
Prestaties wat betreft aanvragen niet passend binnen het bestemmings- dan wel inpassingsplan:
i
aard van de aarivraag;

ii

j.

complexiteit;

i i i overwegingen;
i v aantal aanvragen;
V
genomen besluiten;
v i aantal malen wanneer bezwaar en beroep is aangetekend,
Terugkoppeling van resultaten en aanbevelingen.
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2. Probleemanalyse
Voor de taken op het gebied van vergunningverlening en meldingen, die op grond
van de Wabo verplicht zijn, handelt het bevoegd gezag op basis van een bestuurlijk
vast te stellen probleemanalyse, ten einde sturing te kunnen geven aan haar
inspanningen op het gebied van vergunningverlening en het afhandelen van
meldingen.

2. Probleemanalyse
De handhavingsprganisatie handalt pp grpnd van een analyse van de prpblemen in
de fysieke leefpingeving, de effecten van niet-naleving en de kansen pp nietnaleving, teneinde sturing te kunnen geven aan haar liandhavingsinspanningen.

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

2.1 De probleemanalyse is gebaseerd op een daarvoor geschikte metliode die
inzicfit geeft in het naleefgedrag, de risicp's en liet bestuurlijke gewicht daarvan.

Daza analyse lievat tenminste de volgende element.an;
a. aantal te verwachten aanvragen / meldingen;
b. type bouwwerk / aard van de inriciiting;
c. aard en complexiteit van de aanvraag;
d. benodigde capaciteit (met in acfit name van de kritieke massa criteria).
2.2 Voor het g.e.b!a!jj<sic!.eel van de omgevingsvergunning betreft dit in aanvulling op
criteriLim 1,1, een periodieke toets naar da actualiteit van de verleende
vergunningen op basis waarvan kan worden beoordeeld of een besluit dient te
worden geactualiseerd. Voor bat uitvoeren van de toets wordt ruimte o|:)genomen in
het capaciteitsplan. De uitkomsten van deze toets wordt jaarlijks doorvertaald naar
het jaarprogramma.
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 pf indien aan de prde, meest recente
revisie emgevingsvergunning in relatie tet vastgestelde dpelen pver actualisatie;
d. aantal milieubescbikkingen dat geldt vppr inriciiting;
e. de verandering in wetten regelgeving, inclusief Eurepese regelgeving
(bijvpprbeeld wijzigingen in Bref's);
f.
de mate waarin vergunningen dekkend zijn;
g. gepgrafische cpntext van de vergunning waarvpor actualisering kan worden
overwogen rekeningfioudend met de iiuidige en beopgde functies en
(iTiilieu)kwaliteiten in de pmgeving van de inrichting;
h. de nppdzaak tPt verdere beperkingen van de nadelige gevplgen vopr het milieu;
i.
nieuwe ef andere teclmische inpgelijkheden ern het milieu te beschermen;
j.
waarnemingen uit de handhavingspraktijk die leiden tet actualisatie van
vergunningen.

De
a.
b.
c.
d.
e.

analyse heeft tenniinste betrekking op:
feitelijk naleefgedrag;
de mogelijke effecten van potentiële en feitelijke overtredingen;
de kansen op pvertredingen;
klachten en signalen;
landelijke prioriteiten.

2.2 In aanvulling 0|;) 1,1 heeft deze analyse voor d^iJjoiiwlase tenminste betrekking
pp:

a.
b.
c.
d.

aantal
aantal
aantal
aantal

te
te
te
te

verwaciiten
verwachten
verwachten
verwachten

bpuwwerken
slpppwerken
beuwwerken
sloopwerken

in afwijking van de vergunning;
in afwijking van de vergunning;
zonder vergunning;
zonder vergunning.

In aanvulling op 1.1 heeft deze analyse vppr de .g.ebrg..i!<.sf>i.se tenminste betrekking
pp:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

de bestaande gebouwenvoorraad;
alle inrichtingsgebonden en niet-inrichtingsgebonden taken en objecten;
alle (taakgebonden) oingevingsprobiemen;
de te verwachten omvang van gebruik van bouwwerken in afwijking van de
vergunning voor brandveilig gebruik;
de te verwachten omvang van gebruik van bouwwerken zonder vergunning voor
brandveilig gebruik;
analyse van stofstronien.
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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 bestemmings- dan wel
inpassingsplan bevat deze analyse tenminste:
a. aard van de aanvragen
b. cpmplexiteit (aantal deelaspecten)
c. pverwegingen
d . aantal aanvragen
e. genprnen besluiten
f.
aantal malen wanneer bezwaar en beroep is aangetekend
2.4 De prpbleemanalyse wordt minimaal 1 keer per 4 jaar opgesteld en bestuurlijk
vastgesteld (bestuurlijke vaststelling dient opk plaats të vinden bij tussentijdse
bestuurswisselingen). De j^robleemanalyse wprdt jaariijks geactualiseerd op basis
van een analyse van algemene dan wel wijzigingen in de bouwprognoses en
economische ontwikkelingen an overige facturen die van invloed kunnen zijn op de
prioriteitsstelling. De resultaten daarvan worden ieder jaar gehanteerd voor het
opstellen van een raming van de nodige capaciteit en vertaald naar fiet
uitvperingspregramma vergunningverlening en de begrpting.

2.4 De prpbleemanalyse wprdt mininiaal 1 keer per 4 jaar ppgesteld en bestuurlijk
vastgesteld (bestuurlijke vaststelling dient ppk plaats te vinden bij tussentijdse
bestuurswisselingen). De prpbleemanalyse wprdt jaarlijks geactualiseerd pp basis
van een analyse van algemene dan wel wijzigingen in de fysieke leefpingeving
(binneri liet eigen grondgebied of van buurgemeenten / regio's) die van invloed
kunnen zijn pp de prieriteitsstelling. De resultaten daarvan werden ieder jaar
gefianteerd voor het opstellen van een raming van de nodige capaciteit en vertaald
naar het handhavinguitvoeringsprogramma en de begroting.

3. Vergelijking en auditing
Het bevoegd gezag ontwikkelt een systematiek (bijvoorbeeld via benchmarking) om inzet, organisatie en liet resultaat van de vergunningverlening en handhaving te
vergelijken, te toetsen en te beoprdelen.
3 . 1 Vppr vergunningverlening, inclusief activiteiten die in strijd zijn met het bestemmings- dan wel inpassingsplan, zijn de elementen waarmee vergeleken, getpetst en
bepprdeeld wprdt tenminste de vplgende:
a. tijdigheid van de vergunning;
b. actualiteit van de vergunningen;
c. juridisclie kwaliteit van de vergunning;
d . juridische kwaliteit van de berpep en bezwaar prpcedure/het aantal (gewennen en verleren) beroep en bezwaarprocedures in relatie tot het aantal genomen besluiten,
3.2 Voor toezicht en handhaving, inclusief activiteiten die in strijd zijn met het bestemmings- dan wel inpassingsplan, zijn de elementen waarmee vergeleken, getoetst en
bepprdeeld wprdt tenminste de vplgende:
a. tpepassen sanctiestrategie;
b. naleefgedrag;
c.
bezpekfrequenties;
d . tijdigheid van de (her)cpntrole;
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 omgevirigsvergunning wordt gevormd dopr
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 vergunning te actualiseren.

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

4 . 1 De prioriteitstelling en doelstellingen omvatten tenminste:
a. een omschrijving van het doel van de vergunningverlening per beleidsveld;
b. prioriteiten, rekeninghoudend met de probleemanalyse (zie 'ra|3|)ortage 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 voor alle doelstellingen, inclusief afspraken over
monitoring van dia indicatoren. Bij voorkeur indicatoren over output en
outcome,
4.2 Voor het milieudeel van de omgevingsvergunningen bevat deze prioriteitstelling
de volgende eleiTieni:en (de grondslag hiervoor is artikel 8.22 Wet milieubeheer):
a. het belang van de prioritering;
b. het (type) inrichtingen wat geactualiseerd nipet worden;
c. de milieuaspecten;
d . het geografische gebied,
4.3 Voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmings- dan wel inpassingsplan
dient het bevoegd gezag een beginselbereidheid te formuleren. De motivering
hiervan dient opgesteld ta wordan op basis van:
a. de mate waarin deze bereidheid past in het vigerende beleidskader;
b. de mate waarin deze bereidheid de ruimtelijke kwaliteit dient.

4 . 1 De prioriteiten en doelstellingen omvatten tenniinste:
a. een omsctirijving van het doel van de handfiavinq per beleidsveld (inclusief
naleefgedrag);
b. priorii:eiten, rekening houdend met de probleemanalyse, het naleefgedrag en
met evaluaties;
c. meetbare indicatoren voor alle doelstellingen, inclusief afspraken over
monitoring van tlie indicatoren. Bij voorkeur indicatoren over output en
putcpine,
4.2 In het handhavingsbeleid van het bestuursprgaan wprdt uitwerking gegeven aan
de landelijke pripriteiten. In deza uitwerking wprdt ten minimale aandacht besteed
aan:
a. afstemming met liandfiavingspartners;
b. regipnale samenwarkingsafs|:)raken;
c. het beschikbaar stellen van middelen en capaciteit.

5. Vastleggen van benodigde capaciteit in de begroting
Op basis van vastgestelde pripriteiten en doelsl:ellingen 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 hnanciële 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 omgavingsvergunning en bat afhandelan van
meldingen, ter uitwerking van de in de wet bepaalde criteria. In deze strategie is
vastgelegd welke vormen van vergunningverlening worden onderscfieiden en wat de
basiswerkwijze daarbij is, mede ten aanzien van aanvragen die in strijd zijn met het
bestemmings- dan wel inpassingsplan. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de
basiswerkwijze van vergunningverlening volgens aen geborgd ijroces verloopt,

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

8.
Het
a.
b.
c.

8. Toezichtstrategie
Da fiandfiavingsorganisatie handelt op grorid van een toeziclitstrategie, waarin is
vastgelegd welke vormen van toezicht worden pnderscheiden en wat de
basiswerkwijze daarbij is, In de tpezicfitstrategie wordt duidelijk onderscheid
gemaakt tussen het toezicfit tijdens de bouw en tijdens de gaLiruiksI'ase.

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

8 . 1 BestemiTiings- inpassingsplanbeleid
Voor het beoordelen van aanvragen die in strijd zijn rnet een goede ruimtelijke
onderbouwing beschikt het bevoegd gezag over een tiestemmings-, dan wel
inpassingsplanbeleid:
a. Het beleid is ar o|.i gericht dat alle bestemmings-, dan wel inpassingsplannen
actueel zijn en niet ouder dan 10 jaar.
b. Het beleid is er op gericht orn bestemmingsplannan dan wel iiipassings|:ilannen
binnen de gemeente dan wel binnen de provincie integraal te ontwikkelen (bv
met bouw en milieu).
c. Het beleid is er op gericht om bestemmingsplannen dan wel inpassingsplannen
te tpetsen pp handhaafbaarheid.
d . Het gehele grpndgabied van de gemeente cq provincie is belegd rnet
bestemmingsplannen cq inpassingsplannen.

8.1 Voor het toezicht tijdens de bouwfase is de stral:egie gebaseerd op de vplgende
uitgangspunten:
a. Het bevoegd gezag houdt toezicfit op basis van ean systematiek zoals
beschreven in fiet integraal toezicfitprotocol. Deze systematiek gaat uit van
objectcatagprieën pp basis van gebruik/activiteit, aan toezichtmatrix dia
diepgang |:ier thema en freciuentie vastgelegd dopr het beveegd gezag en een
prpjectgebpriden checklist vppr de inspectie, Vppr het milieudeel van de
omgevingsvergunning kan expliciet worden vastgesteld dat in sommige gevallen
een aanvullende strategie nodig is voor da werking van een inrichting,
b. Het bevoegd gezag hanteert het collectieve niveau zoals afgespi'oken in het
integraal toezichtprotocol,
c. Het bevoegd gezag mag van de bovengenoemde (a en/of b) objectieve criteria
afwijken indien aantoonbaar blijkt uit eigen gegevens dat het collectieve niveau
niet npodzakelijk dan wel niet ambitieus genoeg is. De gegevens bevatten
tenminste inforniatie over geconstateerde afwijkingen en het naleefgedrag van
specifieke partijen. De argumenten tot afwijken moeten aantoonbaar worden
gemaakt en vastgesteld worden.
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8.2 Ontheffingsbeleid
a. De beleidsregels liebfien alleen betrekking o|:) wettelijke (ontfieffings)
bevoegdheden en/of in bestemmingsplannen/ inpassingsplannen en/ of
afwijkingsbesluiten opgenomen bevoegdheden.
b. Het beleid is niet in strijd met lokaal, provinciaal of rijksbeleid.
c. Dë beleidsregels worden consequent toegepast en afwijkingen worden
gemotiveerd.

8.3 Afwijkingsbesluitenbeleid
Het bevoegd gezag
geeft
afwijkingsbesluiten.

aan

wanneer

gebruik

wordt

gemaakt

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

8.2 Voor het toeziclit tijdans de gebruiksfase pmvat de toezichtsstrategie tenminste:
a. diepgang van uit te oefenen toezicfit;
b. routinematige bezoeken, inclusief de h eriuentie daarvan en incidentele
bezoeken voor alle type objecten en gronden (inclusief bestaaride
gebouwenvoorraad en gevallen van sloop);
c. de controle van administratieve bescheiden en liet toezicht op het bereiken van
kwaliteitsnormen;
d . onderzoek en verificatie van de eigen contrplemaatregelen die dppr pf ten
behoeve van inriclitinghouders worden uitgevperd;
e. het geven van vpprlichting aan de inricfitinghouder;
f.
de rapportage over de resultaten van fiet toezicfit;
g . een aanpak voor het minimaliseren van de toezichtslast voor de onder
toezichtstaanderi, onder andere door vooraf te beoordelen welke afstemming
nodig is en in hoevei re controles oji één moment en gelijktijdig kunnen wordan
uitgevoerd met een zo klein mogelijk team waarin de benodigde
deskundigheden voor de te verwachten risico's vertegenwpprdigd zijn,
8.3 Vpor het toezicht op activiteiten die l;pegestaan zijn middels een
afwijkingsbesluit dient het bevpegd gezag:
a. expliciet aan te geven pf tpezicht wprdt uitgepefend;
b. pp walke wijze tpezicht wpidt uitgepefend;
c. met welke intensiteit tpezicht wordt uitgeoefend,
9. Sanctiestiategie
De fiandhavingsorganisatie fiandelt op grpnd van een sanctiestrategie, waarin de
basisaanpak vpor het bestuLirsrechtelijke en sb'afiechtelijke optreden bij
pvertredingen
is vastgelegd. Het bevoegd
gezag
heeft een
specifieke
sanctiestrategie voor eigen inricfitingen of activiteiten in de bebouwde omgevirig of
in het openbare gebied,
a. De sanctiestrategie ornvat tenniinste:
a. een op elkaar afgestemd bestu urs recti tel ijk - strafrechtelijk 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. transparantie over të stellen termijnen voor het opheffen van
(standaard)overtredirigeii 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 l:e worden aan
hoe omgaan met clandestien bouwen en wat de strategie is voor het
e. stilleggen van bouwactivil:eiten.
p
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b.
c.

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

9 . 1 Otijec.tieve ci'iteria voor het .bpimdeel van de omgevingsvergunning;
a. Het bevoegd gezag toets op basis van een systematiek die risicp's bejxaalt van
de bpuwaanvragen en accenten legt in het vergunningverleningsproces, zoals
beschreven in het .toetsprotocpl CKB pnline pf een systemabek met
V e rg e 1 ij k ba re d i e jiig a n g.
b. Het. bevpegd gezag liandalt vpor haf toetsen van bouwaanvragen oji basis van
het collecbeve niveau zoals de landelijk afgesproken collectieve toetsniveaus
voor de Botiwbesluiteisen volgens het toetsprotocol CKB-online pf een niveati
met vergelijkbare diepgang,
c. Het bevpegd gezag mag van de bpvengenpemde pbjectieve criteria afwijken
indien aantppnbaar blijkt uit eigen gegevens dat het cpllecdeve niveau niet
nppdzakelijk dan wel niet ambitieus garieeg is. De gegevens bevatten tenminste
infprmatié pver gecpnstateerde afwijkingen en het naleefgedrag van specifieke
partijen. De argumenten tPt afwijken moeten aantoonbaar worden gemaakt en
vastgesteld worden,
d . Het bevoegd gezag toetst bij gecertihceerde bouwaanvragen op de geldigheid
van het certificaat van de aanvrager, liierblj wordt in ieder geval getoetst op
datuni van het certificaat en of de aanvraag binnen het toepassingsgebied van
liet certificaat past,
9.2 Objectieve criteria voor het .g.e.ly:.u.i..ksdeej van de omgevingsvergunning (iriclusief
meldingen), waaronder:
a. Regeling Best Beschikbare Techniek docuniènten;
b. Actieplan fijn stof;
c. Natipnaal Samenwerkingsporgamma Luchtkwaliteit;
d . Landelijk afval beliaerplan;
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 namen in toetsing);

'' Het traii.'iitieprogramma zal een project gaan bevatten om de landelijke sanctiestrategie te optimaliseren en op maat te maken (iriclusief de interpretatie voor bouwaspecten eii iiandreikingen voor
de wij-ze V;/aai-op politie en OM zich bindt aan de sanctie en/of haiidliavingsstrategie)

111

Uitvoerinqmet ambitie.nl
iwii
c.
d.
e.
f.
g.

schaalgrootte;
aard van de afwijking (bijvoorbeeld functiewijziging);
ruimtelijk relevant beleidskader;
benodigde flexibiliteit;
strijdigheid met (rijks, provinciale dan wel geniëentelijke) verordeningen.
10. Gedoogstrategie
Da liandhavingsorganisatie handelt op grond van een restrictieve gedoogstral:egia,
waarin
is vastgelegd
in welke
situaties
(pvermacht,
overgangssituatie,
pnmogelijkheid en onwenselijkheid van handliaving) en onder welke condities inzet
van sancties tegenover overtreders tijdelijk acliteiwege wordt gelaten. Deze
gedoogstrategie neemt da inlioud van da algemene Nota Grenzen aan gedogen in
acht.

Gezanic'Mlijlie Csiteiic^ V c M i u n n i n y v e s i r - n i r t i C Ü T o o t i ' - h l K-II EUMidis.svist.-j
^ 11. Borging personele en financiële middelen
; Het bevpegd gezag zprgt vppr de afstemming tussen de bestuurlijk vastgestelde doelen/prioriteiten en inzet van de personele en financiële middelen en zorgt voor borging
i hiervan in de begroting. Op basis van vastgestelde prioriteiten en doelstellingen worden de benodigde capaciteit en financiéla middelen gepland en vastgelegd in de
• begreting.
i 11.1 Het bergen van de perspiiele en financiële middelen omvat tenminste:
! a. het in de begroting vastleggen van die personele en financiële middelen en kosten apparatuur en instrumenten;
l b. een inzichtelijke systematiek waarbij een verbinding wordt gelegd tussen de bestuurlijk vastgestelde vergunningverlening- en handliavingsprioriteiten en doelstellingen en de daarvoor benodigde inzet van personeel en middelen mede gezien de wettelijke termijnen, (persende en financiële middelen in lijn met het te
;
verwachten werkaanbpd);
c. een jaarlijkse reservering van capaciteit en middelen die npdig zijn vppr de uitvpering van de landelijke prioriteiten en de regionale samenwerkingsafspraken, inclusief
;
ruimte vpor samenwerking pp ad hpc basis;
. d . een jaarlijkse reservering van middelen voor permanente her-, en bijscholing,
'i 11.2 Het bevoegd gezag moet kunnen aantonen dat zij voldoet aan de benodigde kritieke massa door:
l a. periodiek te beoordelen in hoeverre de werkelijkè opleiding, kennis, ervaring, hequentie van taakuitoefening en beschikbare deskundigen in overstemming is met de
deskundigheidstabellen;
;: b. evaluatie en registratie van gevolgde opleidingen (inclusief vastlegging van de tijd en financiële middelen);
; c. leveranciersbeoordeling bij uitbesteding (laten) aantorien dat exiierne partijen voldoen aan kwaliteitscriteria).
; 11.3 Het bevoegd gezag beschikt aantoonbaar over vpldpendë personele capaciteit, en/of hnanciale middelen voor het infiuren van capaciteit voor de uitvoering van de
! Wabe taken en toezicfit en handhavitig o|i de rechtstreekse verboden zoals geformuleerd in de uitvoeringsprogramma's, zie criterium 12,
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12. Uitvoeringsprogramma vergunningverlening en iiandliaving
Het bevoegd gezag handelt op grond van een uii:voerings|:irogi'amma voor vergunningverlening, en P|;i grond van een uitvoeringsprogramma vppr tpezicfit en liandfiaviiig
(beide pregramma's kunnen in één dpcument opgenomen worden als te onderscheiden delen).
1 2 . 1 Het uitvoeringsprogramma omvat tenminste:
a. een duidelijke verbinding met de gestelde piloriteiten en doelstellingen;
b. een weergave van de concrete activiteiten voor vergunningverlening en toezicht & handliaving, iriclusief cle bijbehorende capaciteit;
c. een uitwerking van bat uitvperingsprogramma in aen cpnciate werkplanning vppr alle betrokken organisabeonderdelan.
13. Organisatorische condities
Het bevpegd gezag fiandelt pp grpnd van een prganisatpriscfie ppbouw en regelingen die npdig zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken.
De organisatorische condities omvatten tenniinste:
1 3 . 1 Een scheiding tussen:
a. vooroverleg en vergunningverlening;
b. vergunningverlening en handhaving;
c. planmatige handhaving en hercontrole (inclusief juridische opvolging);
Dit geldt op perspneelsniveau VPPI' de generieke deskundigheden en op objectniveau vopr specialistische en juridisclie deskundigtieden,
1 3 . 1 . 1 Vppr het bpuwdeel van de omgevingsvergtmning is deze scheiding tenniinste geborgd volgens de volgende organisatorische condities:
a. Voor de generieke deskundigen een scheiding pp persoonsniveau tussen: 1. activiteiten in het kader van het verlenen van de vergunning (inclusief de
toetsingsactivitaiten die daarmee gG|)aard gaan) 2, de activiteiten die wordan uitgevoerd in fiet kader van toezicht en handhaving tijdans de botiwfase en
activiteiten
die in het kader van toezicht en liandfiaving worden uitgebpuwd bij bestaande bPuw,
b. Voor da specialisten en juristen een scfieiding 0|) otijectniveau tussen activiteiten in het kader van 1, fiet verlenen van de vergunning (inclusief de toetsingsactiviteiten
die daariTiee gepaaid gaand enerzijds en 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 handliaving worden uitgevperd bij bestaande bouw.
c. Handhavingsactiviteiten tijdans de bpuwfase wprden uitgevperd door de daartPe bevoegde ambtenaren op grond van voorheen artikal 100a van de Woningwet en
straks op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
.
.
13.1.2 Voor het milieudeel van de pmgevingsvergunning is deze scheiding tenniinste gebprgd volgens de volgende organisatorfsche condities:
a. In het geval van instemmende bescfiikkingen en of maatwerk voorscfii iften dienen activil:eil:en uitgevoerd te worden vanuit liet deskundigheidsgebied
vergunningverlening en blijft de functiescheiding van toepassing,
b. Indien het geen ma'atwerkvoorschriften betreft iuinnen de activiteiten vanuit zowei de deskundigfieid vergunningverlening als vanuit toezicht en fiandhaving en op MBO
niveati worden uitgevoerd en is de functiescheiding ep persoonsniveati niet van belang,
13.2 Een roulatiesysteem bij objecten, partijen en inrichtingen waar frequent en intensief controles wprden uitgevperd ( 'een vaste handhavingsrelatie'). Dit
rpulatiesysteem betreft minimaal een periodieke afwisseling van branches en geografische gebieden waarbinnen de baiidhavingsactiviteitan worderi uitgevoerd voor
handhavers bij inrichtingen waarmee een vaste handhavingsrelatie bestaat,
13.3 Het op schrift vastleggeh van de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden, 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 inqezet op welke processen / aandachtsvelden,
13.5 Regelingen voor het uitbesteden van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken,
13.6 Een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsregeling voor buiten kantooruren: ook buiten kantoortijden moeten burgers melding kunnen doen van incidenten of acute
klachten pver overtredingen kunnen uiten. Daartoe rnoet het bevoegd gezag bereikbaar zijn en moeten pai sonen beschikbaar zijn om zo nodig op te treden,
13.7 Het borgen van de |:iei'soiiele pnafliankelijkheid/ integriteit;
a. Vergunningverleners, teezichthouders en handhavers namen een onafhankelijke positie in ten opzichte van de bij het opstellen van bouwplannen (wel pf niet in strijd
niet het bestemmings- dan wel inpassings|:)lan) betrekken prgariisaties, instanties, bureaus of bedrijven. Ook als liet bevoegd gezag zelf initiatiefnemer / ontwikkelaar
is,
b. Om te vpprkpmen dat andere belangen dan de wettelijke eisen en vastgestelde strategisclie en pperatipiiele beleidskaders dpmineren tijdens liet prpces van
vergtinningverlening, tpazicht en handhaving is de verantwpordelijkheid voor de realisatie van initiatieven gescheiden van die voor vargunningverlening, toezicht en
handhaving,
c. Hiei'voor is siirake van functiescheiding op persopnsniveau voor vergunningverlening en fiandliavingsactiviteiten,
d . Voor aanvragen die in strijd zijn met het bestemmings-, dan wel inpassingsplan betreft dit een scheiding op persoonsniveau tussen de voorbereiding voor het
afwijkingsbesltlit en de beslissing over het afwijkingsbesluit, deze scheiding is niet noodzakelijk voor de voorbereiding en voor liet schrijven van fiet afwijkingsbesluit
indien de beslissing hierover geniaakt is,
13.8 Het bevpegd gezag beschikt pver de kwantitatieve en kwalitatieve vpprzieningen en hulpmiddelen die de taakuitveering informatietechniscii, vakiiilioudelijk,
technisch, juridisch en administratief rnpgelijk maken,
14. Kwaliteitsborging
Het bevpegd gezag handelt pp grpnd van een systematiek van interne berging (beschrijving, tpetsing en verbetering) van de wijze waarpp de werkzaaniheden beheerst
kunnen wprden 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 het kwaliteitssysteem en het rapporteren ever de werking. Deze verantwpprdelijkheid betreft alleen bet
pieces en niet de inhpud. Hij/zij beschikt hiervppr 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 spjecifieke doelstellingen. Het beleid en de doelstellingen
behoren te zijn gericht op het continu verbeteren van de effectiviteit van bat kwaliteitssysteem en worden jaarlijks, ep basis van de tiitkpmsten van een diractiebepprdeling,
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld,
14.3 Kwaliteitspi'pgramma/kalender met vaste meet- en bijstuurmomentan: Het bevoegd gezag stelt jaarlijks een plan van aanpak, ook wel • kwaliteil.s[)rogramma
genoemd, op waarin concreet staat aangegeven hoe het bevoegd gezag invulling denkt te geven aan haar kwalil:eil:sbeleid en de doelstellingen. Voor het ojxsteilen en
bewaken van het plan van aanpak maakt het bevoegd gezag gebruik van de in de organisatie aanwt-szige planning & control cycltis en doctimenteert de resultaten,
14.4 Borging procesbeschn'jvingen: l-let bavpegd gezag legt schriftelijk een procesbeschrijving vast van de v^ijza waarop vergunningverleners en handhavers de
werkzaamheden dienen uit te veeren. De tiitvpering van deze procesbeschrijvingen wcrdt gebprgd via een vastgelegde tpetsingsmetbpdiek.
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4. Planning en contro
14.5 Werkwijze voor registeren en managen verbel:erpunten: Het bevoegd gezag hanteert verbetermechanismen waarmee bijsl;elling van procesbeschrijvingen rnpgelijk
wprdt gemaakt (inclusief managementreview, zpals bedpeld in ISO 9001. 2008).
14.6 Interne audits op de prpcedure an pp de preducten: Het bevoegd gezag besctilkt pver ean gedpcumenteerde prpcedtire vpor het uitvoeren van interne
kwaliteitsaudits. De minimale audit frequentie wordt liieriri voor alle soorten of type producten en voor alle processen vastgesteld op eens per 3 jaar,
14.7 Meten van en sturen op klaritteviedenhaid: klanttevredenheid wordt periodiek gemeten en het bevoegd gezag neemt de resultaten daarvan mee in de uitvoering van
het proces.
14.8 Klaclitenprocedure: Hat bevoegd gezag draagt aanvullend op de algemene klachtenregeling op grond van AWB zorg voor het ontvangen, vastleggen en afliandeien
van interne en externe klachten over de kwaliteit van de uitvpering van de pmgevingstaken ten befioeve van het identificeren van verbeterpunten, flierbij wordt expliciet
gemaakt hoe deze prpcessen zicfi onderscheiden van milieuklachten, meldingen vopr ongewone voorvallen en verzoeken tot liaridhaving. Dit betreffen de niet
bejegeningsklacfiten uit het AWB,
14.9 Risico's, maatregalen en meetpunten per (type) werkproces: Het bevoegd gezag bi'engt per (type) werkproces de belangrijkste risico's (bijvoorbeeld tijdigheid,
kosten, juridische kwaiiteit) en bijbeliorende maatregelen in beeld o|;i vastgestelde momenten in fiet proces.
14.10 Protocollen (voor zover expliciet benoemd in deza kwaliteitseisen); Het bevoegd gezag handelt op grorid vati protpcollen voor de voorbereiding en uitvoering van
haar taken zpals benoemd onder 'Voorbereiden',
1 4 . 1 1 Standaarden vppr prpjectdpssiers: In aanvulling pp de archiefwet geldt voor elke beoordeling dat een projectdossier bijgeliouden dient ta worden, In dit
projectdossier dienen alle documenten die 0|:) de beoordeling betrekkirig fiebben opgeslagen te worden. Het bevoegd gezag legt een standaard voor projectdossiers
schriftelijk vast waarin de minimaal vereiste doctimenten vppr in liet dossier worden beiipeirid.

15. Protocollen en w e r k i n s t r u c t i e s
Het bevpegd gezag fiandelt op grpnd van prptpcollen voor de voorbereiding en
uitvoering van haar Wabo taken. De protocollen omvatten tenminste 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 omgavingsvergunning (zoals bepaald in het operationele beleidskader),

15 Protocollen en w e r k i n s t r u c t i e s
Het bevoegd gezag handelt o|5 grond van protocollen voor de voorbereiding en
uitvoering van haar Wabo taken. De protocollen omvatten tenminste een uitwerking
in procedurebeschrijvingen en/of werkinstructies vpor de naleefstrategie, de
toezichtsstrategie, de sanctiestrategie, de gedoogstrategie en de interne en externe
afstemming (zoals bepaald in het operationele beleidskader),

1 5 . 1 Voor vergunningverlening betreft dit een uitwerking
pnderdelen:
a. vpprpverleg;
b. concept aanvraag beoordelen;
c. definitieve aanvraag beoordelen;

1 5 . 1 Voor toezicht an handhavirig betreft dit een uitwerking voor de volgende
onderdelen:
a. vpprberaiden van cpntroles;
b. uitvperen van controles;
c. versturen verslag en brief;

vppr de

vplgende
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(ontwerp) besluit;
bedenkingen;
bezwaar en beroep;
pverdracht naar handhaving;
pipcësbescfirijving van de te dporlopen stappen m,b,t, afwijkingsbeslti

i d.

toepassen van sancties.

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

i 16. Interne en externe afstemming
S Het bevoegd gezag zorgt in de voorbereiding en uitvoering van haar vergunning- en fiandhavingstaken voor inl:erne en externe afstamming vopr alle prpcesfasen.
r 16.1 kvvaïi^^^^^
het beveegd gezag stelt vast wat de relevante pvai legstructuren zijn met intern betrekken partijen en geeft hierbij aan wie veraiitwpordelijk
( is voor het overleg, wat het doel is van het overleg en lioe de uitkomsten van het overleg worden vastgesteld en teruggekopipeld binnen de organisatie,
I De interne afstemming omvat tenminste:
f a. afstemming tussen vergunningverlening en fiandliaving;
l b. afstemming met overige relevante organisatieonderdelen.
16.2 Kwaliteit extern overleg: Het bevoegd gezag stelt vast wat de relevante overlegstructuren zijn met de extern hetrokl-cen partijen en geeft hierljij aan wie
veraiitwoordalijk is voor fiet overleg, wat het doel is van liet overleg en hoe de uitkomsten van het overleg worden vastgelegd en teruggekoppeld naar de extern
betrokkenen.
De externe afstemming omvat ten minste:
a. het maken van afspraken in het kader van de bestuursovereenkpinsten en regienale samenwerking.
Specifiek voor vergunningverlening omvat de externe afstemming tenminste:

inzake de Elora & Faune

116

Uitvoerinqmet ambitie.n
.>i_'"Hf

b.
c.
d.
l
l
l
l

(

t' .INI .'i

' ^ A ' ^

I

Jl 1~>Nl.H-iM

H.J'tHV

I dk.

'!.- •!

. ït'l.«..tH

v.

A?

It.i

-M

J & ..iHI'II

• MA.

. j

*'^XIA7.I'

Natuurbescfiermingswet en fiet Ministerie van OC&W in zake de Monumentenwet;
bet maken van afspraken met bet Waterschai'i inzake de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater;
fiet maken van afsjiiraken met de Brandweer inzake da vergunning voor bouw en brandveilig gebruik,

Specifiek voor toaziclit en handhaving ornvat de externe afstemming tenminste:
a. afstemming mat Politie en Functioneel Parket;
b. het maken van afspraken over gevallen waarin meerdere organisaties tegelijkertijd fiaridliavingsbevoegd zijn;
c. het niaken van afspraken ovar gevallen waarin meerdere organisaties na alkaar handliavingsbavoegd zijn (keenbeliear),

'

"

-

-

I Specifiek voor afwijkingsbesluit omvat de externe toastemming tenminste:
\ a. afstemming met Provincie en het Rijk (strijdigheid provinciale/rijks inpassingsplannen, structuurvisies);
l b. overleg regionale brandweer.
l 17. Protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-uitwisseling
l Het bevoegd gezag handelt op grpnd van prptpcollen vppr de cpmmunicatie, het infprmatiebeheer en de informatie-uitwisseling van vergunning- en toezichtresultaten,
I aangekondigde of opgelegde sancties en gedoogbesluiten.
\
(
j
l
I
j

De
a.
b.
c.
d.
e.

protocollen omvatten tenminste:
de communicatie over vergunningsresultaten;
de communicatie over toezichtresultaten, sancties en gedoogbesluiten;
het informatiebeheer van toezichtsresultaten, sancties en gedoogbesluiten;
de ojjerationele informatie-uitwisseling intern en met andere handhavingsorganisaties van toezichtsresultaten, sancties en gedoogbesluiten;
de raadpleegbaarheid van rtiimtelijka plannen en besluiten in DURP en IMRO.

18. Uitvoeringsondersteunende voorzieningen
De vergunningverlening- en handhavingsorganisatie beschikt over voldoende kwanbtatiëve en kwalitatieve voorzieningen en hulpmiddelen die de taakuii;voering
informatietechnisch, milieutechnisch, juridisch en administratief mogelijk maken,
1 8 . 1 De uitvoeringspndersteunende vporzieningèn omvatten tanminste;
a. een geautomatiseerd systeem voor planning, programmering en voortgangsbewaking van de vergunningverlening en handfiavingstaak;
b. een geautomatiseai'd systeem voor de registratie en monitoring van zowel de inricfitingsgebonden als de niet-Mni ichtingsgebonderi vergunningverlening- en
handhavingstaak;
c. een goede staat van onderhoud en kalibratie van de ajjparatuur en de instrumenten die worden gebruikt;
d . transportmiddelen;
e. bibliotheek en naslagwerken;
f.
veiligheidsvoorzieningen (Arbo) v o o r d e toezichthouders.
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19. Monitoring
Het bevoegd gc-jzag handalt op grond van een systematiek van monitoring van liat proces van vergunningverlening en handhaving, 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 iniddelen.
Voor elk van deze elementen stelt liet 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 indical:oren;
b. frequentie van meten;
c. bespreken resultaten;
d. check op kwaliteit data.

19.3
De monitoring van de kwaliteit en restiltateii van de
vergunningverleningactiviteiten is tenminste gericht op de volgende
producten/elementen:
a. aantal en aard ingediende aanvragen;
b. aantal besluiten pp basis van de ingediende aanvragen;
c. aantal afgehandelde meldingen pnder verdeeld in relevante categerieën;
d. aantal besluiten onderverdeeld naar relevante categorieën;
e. aantal ingediende bezwaren/ beroep door initiatiefnemers en percentage
gehonoreerd;
f.
tijdigheid van de geleverde jiroducten;
g . de effecten van afgegeven vergunningen voor de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving;
h. de inhpudeiijke kwaliteit van de prpducten.

19.3 De monitoring van de kwaliteit en resultaten van de toezicht
handhavingsactiviteiten is tenminste gericht op de volgende elementen:
a. mate waarin toezicht,- en sanctiestrategie is toegepast;
b. realisatie bezoekfrequenties;
c. geconstateerde overtredingen;
d . tijdiglieid van de (lier)controle;
e. tijdiglieid versturen controleverslag en brief;
f.
het naleefgedrag;
g . evaluatie van de handhavingsresultaten uitniondend in verbeteringen ten
aanzien van de liandliavings(beleids)cyclus.

19.4
De monitoring van aanvragen die in strijd zijn met het bestemmings-, 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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