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1. Inleiding en leeswijzer 
 
Met het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 
oktober 2010 zijn de kwaliteitseisen voor handhaving opgenomen in hoofdstuk 7 van het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) en hoofdstuk 10 van de Ministeriele regeling omgevingsrecht 
(Mor). Hierin wordt voorgeschreven dat het handhavingsbeleid jaarlijks in een 
uitvoeringsprogramma moet worden uitgewerkt (artikel 7.3 Bor). Het uitvoeringsprogramma 
beschrijft welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar 
uitvoert en wat de daarvoor benodigde en beschikbare financiële en personele middelen zijn. 
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma moet onder andere rekening worden 
gehouden met vastgesteld beleid. 
 
Het Bor stelt tevens eisen aan de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma. In de 
rapportage dient aangegeven te worden of de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in 
hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de vooraf gestelde 
doelen. 
 
Tot en met het jaar 2012 werd er jaarlijks een Handhaving UitvoeringsProgramma (HUP) 
opgesteld. In het uitvoeringsprogramma werd op programmatische wijze toezicht en 
handhaving voor Wabo-taken, APV en bijzondere wetten en brandveiligheidstaken 
geschreven. Een uitvoeringsprogramma waarin de vergunningverlenigstaken zijn 
geprognotiseerd heeft in 2013 zijn primeur beleefd. Voor een goede uitvoeringcyclus van 
vergunningverlening en toezicht en handhaving is het noodzakelijk om de (planning van) alle 
vergunningverlening, toezichts- en handhavingstaken (VTH-taken) onder te brengen in een 
integraal uitvoeringprogramma. Het jaarverslag vormt een essentieel onderdeel van de 
professionele beleidscyclus voor toezicht en handhaving. De prioriteiten en doelen zoals 
gesteld in het uitvoeringsprogramma VTH-taken 2013 worden in dit jaarverslag geëvalueerd.  
 
In hoofdstuk 2 worden de beleidskaders en de ontwikkelingen van 2013 toegelicht. In 
hoofdstuk 3 wordt het vergunningenprogramma en in hoofdstuk 4 wordt het programma voor 
toezicht- en handhaving geëvalueerd. 
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2. Beleid en ontwikkeling 2013 
 
Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen en 
ontwikkelingen in wetgeving. Ook worden de prioriteiten van 2013 beschreven.  

2.1 NetwerkRUD 

2013 heeft in het teken gestaan van de start en de doorontwikkeling van de NetwerkRUD 
Twente. Er is gestart met de milieubasistaken+. Ook is in 2013 een onderzoek gestart om te 
bezien in hoeverre en op welke moment de RUD voor partners de faciliteiten kan bieden die 
het mogelijk maken overige Wabo-taken onder de vleugels van de netwerkRUD te brengen. 
Dit onderzoek loopt door in 2014. 
 
Kennispunt Agrarisch IPPC 
In het bedrijfsplan is vastgelegd dat vergunningverlening en toezicht en handhaving op grond 
van de milieuregels bij agrarische IPPC bedrijven in de 14 gemeenten binnen de RUD 
Twente zal worden ondergebracht bij een daartoe in te richten kennispunt. De gemeente Hof 
van Twente is verkozen om ten behoeve van de RUD Twente als gastheer van dit 
kennispunt te fungeren en om tevens de inrichting van dit kennispunt ter hand te nemen. Er 
is een operationeel kennispunt in het leven geroepen dat in staat is om op programmabasis 
vanuit de centrale sturing van de RUD Twente (ICS) adequaat uitvoering te geven aan de 
opgedragen taken.  

Consequenties voor toezicht en handhaving 
In de hoofdstukken 5 en 6 wordt de capaciteit aangegeven die vanuit Hof van Twente binnen 
de NetwerkRud wordt ingezet. 

Risicoanalyse 

Om gezamenlijk de werkvoorraad in RUD-verband te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk 
om de risico’s op dezelfde manier te bepalen. Hierdoor kunnen de prioriteiten voor toezicht 
en handhaving in Twente beter worden afgestemd.  
Een werkgroep heeft inventarisatie uitgevoerd van alle risicoanalysemethoden in Twente en 
het selecteren van een gezamenlijke methodiek voor het bepalen van de risico's, met 
behoud van de eigen "couleur locale".  
 
Doel:  
Gezamenlijke methodiek voor het bepalen van risico’s in Twente, met behoud van de 
“couleur locale”. 
 
Resultaat: 
Dit doel is gerealiseerd, omdat er een methodiek is gekozen, de risicomodule handhaving 
omgevingsvergunning van Oranjewoud. De risicoanalyse is in 2012 uitgewerkt en definitief 
gemaakt voor het taakveld milieu. Voor de overige taakvelden wordt de werkgroep van 
specialisten voorzien die de risicomodule voor bijvoorbeeld Bouw- en woningtoezicht. Zij 
zullen de andere taakvelden uitwerken en definitief maken.  
 
Hof van Twente heeft actief in de werkgroep geparticipeerd. 

Monitoring 

Tussentijdse monitoring heeft in 2013 plaatsgevonden. Daar waar noodzakelijk heeft 
tussentijdse bijsturing van het programma plaatsgevonden.  

Beleidscyclus 

Het uitvoeringsprogramma vormt het hart van de beleidscyclus voor toezicht en handhaving 
en is de schakel tussen de strategische en operationele cyclus. Het uitvoeringsprogramma 
wordt door het college vastgesteld en ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. In 
het jaarverslag worden de gestelde prioriteiten en doelen geëvalueerd.  



 

 
 

5 

2.2 Oordeel provinciale handhavingregisseur  

Ook dit jaar is de regisseur professionalisering handhaving omgevingswetten van de 
provincie Overijssel gevraagd een algemeen oordeel te geven over de kwaliteit van het 
uitvoeringsprogramma 2013. Hieronder staat de reactie vermeld.  
 
Oordeel provinciale handhavingsregisseur 
Sinds 2012 hebben de gemeenten en de provincie, in het kader van de vernieuwde 
interbestuurlijke verhoudingen, een bestuursovereenkomst over de wijze waarop het 
interbestuurlijke toezicht vorm krijgt. Bij de bestuursovereenkomst is een beoordelingskader 
opgesteld, daarbij hoort een ‘verkeerslichtmodel’, waarvan de kleur het toezichtregime 
bepaalt. 2013 is het tweede jaar waarover een IBT-beeld wordt gegeven van de 
taakuitvoering Wabo door uw organisatie. De beoordeling betreft het verslag over de 
taakuitvoering in 2012 en het programma voor 2013. Rekening is gehouden met de effecten 
van de ontwikkeling van de RUD op de taakuitvoering, de aansluiting bij de programmering 
van de RUD en de uitvoering van het implementatietraject kwaliteitscriteria 2.1. 
 
Hierbij ontvangt u onderstaand het conceptbeeld 2013 voor het toezichtsdomein Wabo. 
 
Beeld IBT-Wabo 2013 
Het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezichts- en handhavingstaken (VTH-
taken) 2013 is 9 april 2013 vastgesteld. Het programma is operationeel en gebaseerd op de 
gestelde doelen. Prioritering van de activiteiten vindt plaats op basis van risicoanalyse. Voor 
de risicothema’s asbest, verontreinigde grond (ketenhandhaving), brandveiligheid opslag 
gevaarlijke stoffen en constructieve veiligheid en brandveiligheid zijn activiteiten opgenomen. 
In het uitvoeringsprogramma van de gemeente worden de kwaliteitscriteria en de inzet in 
RUD-verband betrokken. Afwijkingen zijn begrijpelijk geformuleerd en geven inzicht in de 
gemaakte keuzes voor de uitvoering. 
Het handhavingsjaarverslag 2012 is na 1 april 2013 vastgesteld. Evaluatie van de 
opgenomen activiteiten in het uitvoeringsprogramma 2012 is uitgevoerd en verwoord in het 
verslag. Aangegeven is in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken 
van de gestelde doelen. De afwijkingen zijn begrijpelijk geformuleerd. 
De gemeente neemt deel aan het implementatietraject kwaliteitscriteria 2.1. Op verzoek van 
de provincie als regisseur wordt dit traject vanuit het ICS van de NetwerkRUD gefaciliteerd. 
Uit de nulsituatie blijkt dat aan deze criteria nog niet wordt voldaan. Gewerkt wordt aan het 
opstellen en vaststellen van het verbeterplan om aan de kwaliteitscriteria te gaan voldoen. 
In 2013 heeft de provincie 1 melding ontvangen over de taakuitvoering door de gemeente. 
Door de provincie is ambtelijk informatie opgevraagd en beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot 
het toepassen van actief toezicht op de taakuitvoering door de gemeente of het starten van 
het proces voor schorsing en vernietiging van een besluit door de gemeente. De afhandeling 
van deze melding is opgepakt door de gemeente. 
 
Conclusie 
Op basis van de toetsingscriteria, de gemaakte afweging en rekening houdend met de RUD-
ontwikkelingen is het toezichtregime groen van toepassing. 
 

2.4 Wijzigingen wet- en regelgeving 

Het Rijk is al vele jaren bezig met een modernisering van de geldende wet- en regelgeving. 
De laatste jaren is al een behoorlijk aantal wijzigingen doorgevoerd. In 2013 zijn daar de 
volgende wijzigingen bijgekomen waar gemeenten op moesten anticiperen. 
 
3e tranche Activiteitenbesluit 
Het ministerie van I&M (voorheen VROM) wil een modernisering van de algemene regels. 
Voor het Activiteitenbesluit heeft dit als doel om meer vergunningplichtige inrichtingen onder 
het Activiteitenbesluit te laten vallen. Er is voor gekozen om dit in tranches te doen. De 
eerste en tweede tranche zijn inmiddels in werking getreden. In april 2010 is het ministerie 
van I&M gestart met de derde tranche. Dit betreft meer complexe bedrijfstakken als rubber- 
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en kunststofverwerking, schietinrichtingen, betonindustrie en onderhoudsplaatsen voor 
trams, metro en treinen. Daarnaast wordt in de derde tranche het Besluit emissie-eisen 
middelgrote stookinstallaties (Bems) opgenomen in het Activiteitenbesluit. Hierdoor vervalt 
onder ander de vergunningplicht voor houtgestookte stookinstallaties. Tevens is besloten het 
Activiteitenbesluit uit te breiden met agrarische activiteiten. De derde tranche is op 1 januari 
2013 in werking getreden. 
 
Bodemenergiesystemen 
Voor bodemenergiesystemen is nieuwe regelgeving van kracht geworden. Met het 
wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen wordt een aantal bestaande besluiten gewijzigd. 
Het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen bepaalt de regels met betrekking tot het 
installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen.  
Het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is op 1 juli 2013 in werking getreden. 
 
PGS-actualisaties 
In artikel 1.2 van de Activiteitenregeling is opgenomen naar welke versies van de PGS-
richtlijnen in de voorschriften van de Activiteitenregeling wordt verwezen. Een aantal PGS-
richtlijnen is geactualiseerd. De nieuwste versies hiervan zijn opgenomen in de bijlage 
behorende bij de Mor. 
 
Drank- en Horecawet 
De Drank- en Horecawet (D&H-wet) is gewijzigd. Deze wet is op 1 januari 2013 in werking 
getreden De wijziging van deze wet heeft als gevolg dat procedures met betrekking tot 
vergunningverlening, beoordeling leidinggevenden, toezicht en handhaving, oplegging en 
afhandelingen bestuurlijke boetes en verordeningen moeten worden aangepast of 
vastgesteld.  
Voor toezicht en handhaving geldt dat er sprake is van een grote wijziging. Het toezicht op 
de naleving van de D&H-wet gaat namelijk over van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente. Dit betekent dat een gemeente toezichthouders 
moet aanwijzen die met dit toezicht worden belast. Deze toezichthouders dienen tevens als 
Bijzonder opsporingsambtenaar (Boa) te zijn aangewezen.  
De implementatie van de wet raakt verschillende beleidsterreinen: gezondheid en jeugd, 
veiligheid en toezicht- en handhaving. 
 
Stappen die in 2013 zijn gezet: 
- gemeentelijk toezichthouder door burgemeester aangewezen (Boa) in opleiding 
- gemeentelijk toezichts- en handhavingsbeleid is door het college vastgesteld op 17 

december 2013 vastgesteld en treedt per 1 januari 2014 in werking. 
- eerste gesprekken hebben plaatsgevonden om te onderzoeken of Boa-samenwerking 

binnen het veiligheidscluster mogelijk is. 
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3. Evaluatie programma Vergunningverlening 2013 

3.1 Algemeen 

 
In het uitvoeringsprogramma VTH-taken 2013 zijn voor het eerst de taken van  
vergunningverlening geprognotiseerd. Tot nu toe ging het alleen over toezicht en 
handhaving. Voor een goede uitvoeringcyclus van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving is de planning van alle vergunningverlening, toezichts- en handhavingstaken 
(VTH-taken) ondergebracht in een integraal uitvoeringprogramma. Dit hoofdstuk gaat over 
de evaluatie van vergunningverlening. Deze evaluatie is beknopt omdat slechts beperkte 
gegevens te generen zijn en krijgt in de volgende versie meer inhoud. 

3.2 Milieu 

Het takenpakket van vergunningverlening voor de activiteit milieu hoort bij het 
“basistakenpakket +” en daarmee bij de werkzaamheden van de RUD. Deze 
werkzaamheden staan in de planningstool van de RUD en zijn berekend volgens de 
Producten Diensten Catalogus (PDC) waarin gemiddelde uren per product zijn toegekend. 
Daarbij horen uren voor vergunningverlening, casemanagement en specialisme. 
 
Op basis van de planningstool zijn meer productieve uren voor milieuvergunningverlening 
vereist dan begroot waardoor de lokale taken niet allemaal zelf door Hof van Twente zijn 
uitgevoerd. De aanvragen om vergunning voor klasse III-bedrijven moeten zelfs verplicht via 
de RUD worden behandeld omdat de vergunningaanvragen aan een kennispunt moet 
worden aangeboden (Klasse III industrieel en agrarisch IPPC) of omdat de uren die de eigen 
medewerkers aan die categorie bedrijven kunnen besteden onvoldoende is om 
gekwalificeerd te zijn (Klasse III productie). Daarnaast is een deel van het werk vrijwillig via 
de RUD uitbesteed aan partner gemeenten omdat de eigen capaciteit beperkt is. Ook voor 
“juridische advisering” bij milieuvergunningen, voor “externe veiligheid”, voor “advies bodem 
bouwstoffen en water” en voor “advisering geluid” zijn op grond van de PDC uren begroot. In 
de onderstaande tabel is het aantal producten dat is begroot en het aantal producten dat is 
behandeld weergegeven. Hieruit blijkt dat meer zware vergunningprocedures zijn doorlopen 
dan verwacht. Daar staat tegenover dat het aantal lichte procedures minder was. 
 

Milieu 

activiteit 
aantal 

begroot 
aantal 

behandeld 

Vergunningen (revisie, oprichting e.d.) 11 21 

Milieu neutrale wijzigingen 7 16 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 48 5 

Meldingen activiteitenbesluit 155 81 

 

3.3  Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening 

Hof van Twente voert de vergunningverlening voor bouw- en woningtoezicht (BWT) en de 
daaraan gerelateerde taken die niet bij de “basistaken+” horen, zelf uit. Er wordt geen 
capaciteit ingehuurd en er worden geen taken via centraal gestuurde uitwisseling uitgevoerd. 
Hof van Twente heeft voldoende capaciteit en kwaliteit om haar taken zelf uit te voeren.   
  
Op basis van de aangevraagde vergunningen van de laatste vijf jaar, de te verwachte 
bouwprojecten in Hof van Twente en de landelijke prognoses op dit gebied, is een prognose 
gemaakt van het aantal te verwachten vergunningaanvragen voor de BWT en de daaraan 
gerelateerde producten. Op grond van deze aspecten is de te verwachte aantallen met 40% 
naar beneneden bijgesteld t.o.v. de periode 2007-2011. Los van deze aantallen horen bij 
deze taken ook de werkzaamheden voor administratie, coördinatie, vooroverleg en 
informatievestrekking. Ook de taken op het gebied van ruimtelijke ordening maakt deel uit 
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van de toets van bouwplannen. Vooral het aantal aanvragen voor de bouwactiviteit is minder 
dan verwacht. 
  

Bouw- en woningtoezicht 

activiteit 
aantal 

begroot 
aantal 

behandeld 

bouwen inclusief planologische afwijking 350 278 

aanleg 20 28 

sloop 125 106 

monumenten 20 13 

Brandveilig gebruik 27 19 

 

3.3 APV en bijzondere wetten  

Het vakgebied APV en bijzondere wetten betreft grotendeels de vergunningverlening voor  
evenementen en activiteiten en voor de vergunningverlening Drank- en Horecawet. 
Daarnaast geven wij hier de aanvragen om omgevingsvergunning (Wabo) weer voor de 
activiteit “vellen houtopstand” en “uitrit aanleggen of veranderen”.  De verwachting voor 2013 
is gebaseerd op de cijfers van voorgaande jaren en zijn op onderdelen naar beneden 
bijgesteld. Als dereguleringstaakstelling en als lastenverlichting voor burgers en bedrijven is 
namelijk voor een aantal APV vergunningen, zoals voor reclame, de vergunningplicht 
vervallen. Daarnaast zullen een aantal APV vergunningen niet meer jaarlijks, maar voor 
meerdere  jaren verleend worden. Resultaat is dat er minder producten zijn behandeld dan 
begroot. 
 

APV + Bijzondere wetten   
activiteit aantal begroot aantal behandeld 

APV V&H 300 210 

Vellen houtopstanden 160 143 

Uitrit 60 40 

 

3.4 Juridisch  

De juridische ondersteuning is ingezet voor de behandeling van bezwaarschriften, (hoger) 
beroepschriften, verzoeken voorlopige voorziening, planschadeverzoeken, 
vooraankondigingen dwangsom/bestuursdwang en eventueel daarop volgende 
beschikkingen. 
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4. Evaluatie programma toezicht en handhaving 2013 

4.1 Algemeen 

 

In het uitvoeringsprogramma is uitgegaan van een formatieomvang van 9,5 fte. (1 fte is 
1.400 uur) In de tabel hieronder is de formatietoewijzing aan de diverse taakvelden 
weergegeven. Daarnaast staan de werkelijke taaktoewijzing per fte. Opgemerkt wordt dat 
door het vertrek van een toezichthouder milieu 0,75 fte verloren is gegaan. Door minder 
ziekte etc. is 0,41 fte aan inzet. 
 
Opgemerkt wordt dat de controles ‘brandveilig gebruik’ niet in de onderstaande tabel zijn 
opgenomen. Dit omdat deze controles niet binnen eigen formatie worden uitgevoerd. De 
controles worden op inhuurbasis door Brandweer Twente worden uitgevoerd. 
 

Formatieomvang cluster handhaving in fte Geplande 
inzet 2013 

Daadwerkelijke 
inzet 2013 

APV en Bomenverordening 1,60 1,56 

Bodemtaken 0,33 0,38 

Bouw en woningtoezicht/RO 3,00 3,08 

Applicatiebeheer 0,10 0,08 

Coördinatie en beleid  1,00 1,28 

Milieutoezicht 2,91 1,39 

Werkzaamheden RUD (Organisatorisch en controles) -, - -   0,41 

Uitleen REO/OW 0,42 0,67 

Taken OR/GO en Personeelsvereniging 0,14 0,31 

Totaal 9,50 9,16 

Doelstellingen en prioriteiten 2013 

De prioriteiten voor 2013 zijn in het uitvoeringsprogramma gebaseerd op landelijke, regionale 
en lokale prioriteiten, waarbij met de uitwerking hiervan rekening is gehouden met de 
uitkomsten van de regionale werkgroep risicoanalyse voor wat betreft het taakveld milieu. 
Voor de overige handhavingstaken is de risicomodule 2012 met bijbehorende kentallen 
gehanteerd. De regionale werkgroep risicoanalyse BWT werkt momenteel aan een 
uitgewerkte risicomodule BWT. Ook hiervoor zal een regio brede expertsessie worden 
georganiseerd. Naar verwachting kan deze analyse worden ingezet bij het bepalen van 
prioriteiten voor 2014. Voor uitvoering van de handhavingstaken is sprake van beperkte 
financiële en personele middelen. Het is niet mogelijk om alle taken volledig uit te voeren. 
Prioriteitstelling is derhalve onontkoombaar. In dit programma wordt verantwoording afgelegd 
over de capaciteitsinzet op de verschillende vakgebieden.  
 
In dit uitvoeringsprogramma 2013 is programmatische handhaving van de fysieke 
leefomgeving voor de volgende onderdelen opgenomen: 
- APV en bijzondere wetten; 
- Bouwen en Ruimtelijke Ontwikkeling; 
- Brandveiligheid; 
- Milieu. 
 
In 2013 zijn er in totaal 572 uren besteed aan werkzaamheden t.b.v. de NetwerkRUD. In 
deze uren zijn ook 114 productieve controle-uren betreffende het kennispunt Agrarisch IPPC 
inbegrepen. De overige uren (458) zijn besteed aan organisatorische zaken algemeen (o.a. 
kennispuntoverleg) en het coördineren van het Kennispunt Agrarisch IPPC.  
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4.2 Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere wetten en overige 
verordeningen 

4.2.1 Uitgevoerde werkzaamheden  

 
In het uitvoeringsprogramma is uitgegaan van een beschikbare formatie van 1,5 fte. De 
formatieplaats wordt ingevuld door 3 Boa’s die deze taak in deeltijd uitvoeren. In 2013 is 
uitgegaan van 2.120 effectieve uren voor het uitvoering geven aan de genoemde 
handhavingsaspecten van de fysieke leefomgeving. Op basis van het tijdschrijfsysteem is 
echter gebleken dat 2.040 uren effectief zijn besteed aan APV- handhaving. Dit verschil is te 
verklaren door extra opledingsuren voor een Boa in opleiding. Waaronder de opleiding tot 
Boa inzake de Drank- en horecawet. 
 
De Boa’s worden ingezet ten behoeve van APV-toezicht en handhaving op gebied van 
leefbaarheid en veiligheid, waarbij als speerpunten gelden: 
- vervuiling door hondenpoep en aanlijnplicht; 
- parkeerexcessen; 
- afval gerelateerde zaken 
- controle op kapvergunningen en herplantplicht. 
- Drank- en horecawet 
- reclame-uitingen; 
- toezicht bij evenementen; 
- uitstallingen op straat; 
- terrassenbeleid. 
 
Voor de bestuursrechtelijke handhaving op de Bomenverordening en herplantplicht is er voor 
gekozen om hiervoor, in verband met specialistische kennis, milieuhandhavingscapaciteit in 
te zetten. Op toezicht en handhaving zijn 150 uren gepland. Deze taak is in 2013 niet 
overeenkomstig de planning uitgevoerd vanwege het vertrek van de inspecteur naar een 
werkkring buiten onze organistie. Er zijn 127 uren ingezet t.b.v controles op de herplantplicht.  
 
In 2013 hebben de Boa’s gebruik gemaakt van de aan hen toegekende 
opsporingsbevoegdheid. Ca. 400 inwoners van Hof van Twente zijn aangesproken c.q. 
voorgelicht over regels die in de APV zijn opgenomen op met name de regels over honden 
en het parkeerbeleid. 
  
In 2013 zijn er door de Boa’s 285 beschikkingen betreffende parkeerfeiten uitgeschreven en 
zijn 9 boetes opgelegd voor overige overlastfeiten, waaronder vervuiling door hondenpoep, 
het illegaal storten van afval en illegale kap. De totale proces-verbaalvergoeding die de 
gemeente hiervoor heeft ontvangen in 2013 bedraagt € 7.485, - 
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De resultaten van de controleaspecten zijn weergegeven in tabel 1. 
 
 
Tabel 1: Overzicht te controleren aspecten 

Te controleren 
aspect 

uitgevoerde 
controles 

controles 
zonder 

overtreding 

controles met 
overtreding 

voornemen 
tot opleggen 
dwangsom 

dwangsom proces 
verbaal 

Naleef-
percentage 

Vervuiling door 
hondenpoep* 

408 326 82 0 0 5 80% 

Winkeluitstallingen 57 52 5 0 0 0 91% 

Terrassen 3 3 0 0 0 0 100% 

Reclame-uitingen 39 29 10 0 0 0 74% 

(zwerf)afval 457 0 457 0 0 1 0% 

Parkeeroverlast 425 98 327 0 0 183 23% 

Illegale kap 1 0 1 0 0 0 0% 

Controle herplant 5 3 2 1 0 0 60% 

Overige kleine 
overlastfeiten (incl. 

meldingen) 

561 455 106 0 0 0 81% 

Totaal 1956 966 990 1 0 189 49% 

* Hieronder zijn tevens begrepen het niet aanlijnen van een hond binnen de bebouwde kom en het niet bij zich 
hebben van een deugdelijk opruimmiddel.  
 
Toelichting: 
Bij de terrassen gaat het om uitgevoerde controles in overeenstemming met de beleidsregel 
‘Nadere regels voor het hebben van terrassen 2010’. De gecontroleerde terrassen zijn 
conform de beleidsregel uitgevoerd.  
 
(Zwerf)afval. Onder deze post worden illegale stortingen, van zowel huishoudelijk- als 
tuinafval begrepen. Tevens valt hieronder het zwerfafval dat op straat en in openbaar groen 
wordt gedeponeerd (bier- en frisdrankblikjes, flesjes, zakjes etc.) en het op onjuiste wijze 
aanbieden van huishoudelijk afval in zakken. 
 
Overige kleine overlastfeiten: hieronder vallen o.a. geluidklachten, illegaal stoken, hinderlijke 
beplanting, vernielingen en diverse kleine verkeersovertredingen. 
 
Drank- en Horecawet 
De beleidsdoelstellingen met betrekking tot het horecabeleid zijn door de gemeenteraad op 
23 april 2013 vastgesteld in de kadernota ‘Integraal horecabeleid Hof van Twente 2013’. De 
doelstellingen zijn veiligheid, gezondheid en eerlijke concurrentie.  Voor het bereiken van 
deze doelstellingen worden de volgende integrale beleidsdoelstellingen gehanteerd: 
preventie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en als sluitstuk handhaving. Als eerste 
wordt ingezet op preventie. Vervolgens wordt uitgegaan van maatschappelijke, eigen 
verantwoordelijkheid van (para)commerciële horeca, detailhandel en jongeren. Tot slot wordt 
ingezet op handhaving (denk aan: sancties) om naleving van de regels van de DHW af te 
dwingen.  Er zijn verschillende soorten toezichtcontroles te onderscheiden, te weten: de 
basiscontroles en de leeftijdsgrenzencontrole.   
  
De basiscontrole vindt plaats bij bedrijven die alcohol mogen verkopen met of zonder 
DHWvergunning. Ook bij bedrijven waar een alcoholverkoopverbod geldt, kan een 
basiscontrole uitgevoerd worden. De controle richt zich, afhankelijk van het soort bedrijf, op 
de vergunningsbepalingen of het alcoholverkoopverbod.  
  
De leeftijdsgrenzencontrole wordt uitgevoerd bij zogenaamde hot spots; locaties waar veel  
jongeren komen en alcohol proberen te kopen. Voorbeelden van hot spotlocaties zijn:  
discotheken, jongerencafés, muziekevenementen, sporttoernooien en -evenementen,  
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schoolfeesten, supermarkten, avondwinkels en slijterijen. De leeftijdsgrenzencontrole richt 
zich op de naleving van de geldende leeftijdsgrenzen, zowel door de verstrekker als de 
jongere.   
In het kader van toezicht op de DHW is in 2013 gestart met het voorlichten van 
alcoholverkooppunten inzake de geldende regelgeving. Er zijn in 2013 ca. 20 controles c.q. 
voorlichtingsbezoeken.uitgevoerd. Eind 2013 is gebruikgemaakt van het 
leeftijdsgrenzenteam van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het betrof 
leeftijdgrenscontroles bij diverse supermarkten en horecagelegenheden. De gemeentelijk 
toezichthouder heeft in het kader van het opdoen van ervaring met deze controles 
meegelopen. Bij één controle is geconstateerd dat er alcohol aan een 16 minner werd 
geschonken. Hiervoor is een waarschuwing uitgedeeld aan de ondernemer. 
 

4.2.2 APV- handhaving door politie 

 
Processen-verbaal APV feiten politie 
 
Tabel 2: Overzicht APV-verbalen opgemaakt door de politie 

Te controleren aspect 
aantal 

Natuurlijke behoefte buiten de daarvoor bestemde plaats doen (wildplassen) 40 

Parkeeroverlast/overtredingen 4 

Baldadigheid plegen 10 

Openbare dronkenschap 14 

Geopende drank bij zich hebben of nuttigen 3 

Aanzetten tot wanordelijkheden / verstoren van de openbare orde 1 

Sluitingstijden (para commerciële) horeca  0 

Evenementenvergunning(voorschriften) 0 

Totaal 72 
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4.2.3 Doelstellingen Algemene Plaatselijke Verordening, Bijzondere wetten en overige 
verordeningen  

 

Gelet op aard en inhoud van de geprioriteerde taken zijn de onderstaande operationele 
doestellingen geformuleerd: 
 

 
Ad 1. Evenals voorgaande jaren is er in 2013 strafrechtelijk opgetreden door de Boa’s met 

betrekking tot vervuiling door hondenpoep. Gebleken is dat strikte controles in de 
afgelopen jaren duidelijk vruchten afwerpt gelet op het naleefpercentage van 80%. Dit 
naleefpercentage is voornamelijk gebaseerd op maatregelen die hondenbezitters 
treffen zoals aanlijnen van een hond binnen de bebouwde kom en het bij zich dragen 
van een deugdelijk opruimmiddel.  

 

Conclusie: 
Er is door de Boa’s actief op het overlastfeit ‘vervuiling door hondenpoep’ strafrechtelijk 
opgetreden. Hiermee is de doelstelling voor 2013 gerealiseerd. 

 
Ad 2. In 2013 is door de Boa’s actief opgetreden tegen parkeerexcessen. Het gaat hierbij 

onder andere om parkeren op een invalidenparkeerplaats zonder geldige 
invalidenparkeerkaart en het parkeren in de blauwe zone zonder zichtbaar aanwezige 
parkeerkaart en het parkeren in een parkeerverbodzone.  

 

Conclusie: 
Er is door de Boa’s strafrechtelijk opgetreden tegen parkeerexcessen. Hiermee is de doelstelling 
voor 2013 gerealiseerd.  

 
Ad 3. Door de Boa’s is, na uitgebreid onderzoek, in één zaak met betrekking tot 

afvaldumping/onjuiste wijze aanbieden van afval de identiteit van de overtreder 
vastgesteld. Voor betreffende overtreding is proces-verbaal opgemaakt. 

 

Conclusie: 
Er is door de Boa’s strafrechtelijk opgetreden tegen afvaldumping of het op /onjuiste wijze 
aanbieden van afval. Hiermee is de doelstelling voor 2013 gerealiseerd.  

 
Ad 4. In 2013 zijn herplantplichten gecontroleerd. Twee opgelegde herplantverplichtingen 

hebben dermate veel uren opgeslokt dat in het eerste kwartaal van 2013 reeds alle 
geplande uren zijn opgesoupeerd. Voorts heeft het vertrek van de uitvoerende 
medewerker, de geldende vacaturestop en de prioriteitstelling op andere taakvelden 
er toe bijgedragen dat er geen tijd beschikbaar was voor de resterende controles.  

 

Conclusie: 
Niet alle in 2011 opgelegde herplantverplichtingen zijn in 2013 gecontroleerd. Hiermee is de 
doelstelling voor 2013 niet gerealiseerd. 

 
 

 
1. Tegen vervuiling door hondenpoep en het niet aanlijnen van honden wordt 

strafrechtelijk opgetreden.  
2. Tegen parkeerexcessen wordt strafrechtelijk opgetreden. 
3. Bij aantreffen van gedumpt of op verkeerde wijze aangeboden afval wordt, 

indien de identiteit kan worden vastgesteld, strafrechtelijk opgetreden. 
4. Alle in 2011 opgelegde herplantverplichtingen worden in 2013 gecontroleerd. 
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4.3 Bouw- en woningtoezicht en Ruimtelijke ordening 

4.3.1 Uitgevoerde werkzaamheden (Inspecties en handhaving) 

 
In het uitvoeringsprogramma 2013 is uitgegaan van een beschikbare formatie van 3 fte. In 
2013 zijn in overeenstemming met het afdelingsplan, 3.740 uren begroot voor de uitvoering 
van bouw- en woningtoezicht en handhavingstaken. Het gaat hierbij sec om handhaving. 
Juridische- en administratieve ondersteuning vallen hier niet onder.  
 
Aan de hand van bouwvergunningen, meldingen en lopende projecten werden reguliere 
bouwcontroles (inspecties) uitgevoerd. Gecontroleerd werd overeenkomstig het 
Handhavings-en bouwbeleidsplan 2003 met name op constructieve veiligheid, welstand en 
ruimtelijke ordening. 
 
Op basis van het tijdschrijfsysteem is gebleken dat 3.761 uren zijn besteed aan inspecties en 
handhaving. Gemiddeld is er ca. 3 uren per uitgevoerde inspectie besteed. Hieronder is 
tevens de administratieve afhandeling begrepen. De overige uren zijn onder andere besteed 
aan klachtenafhandeling, ad hoc-taken, beleidsadvisering en projecten (552 uren). Het 
aantal uitgevoerde controles verdeeld over de te controleren aspecten is weergegeven in 
tabel 3. 
 

Er zijn in overeenstemming met het uitvoeringsprogramma 2013 ca. 1.000 inspecties gepland. 

1.079 inspecties zijn uitgevoerd. Bij 296 inspecties zijn in eerste aanleg overtredingen 

geconstateerd. Hiervan zijn 169 zaken een handhavingstraject  opgestart. In slecht 9 gevallen 

is het noodzakelijk gebleken een bestuurlijke waarschuwingsbrief te verzenden. Bij 1 zaak 

heeft het handhavingstraject een vervolg gekregen. De overige 8 overtredingen zijn beëindigd. 
 
Opgemerkt wordt dat door het lage aantal improductieve uren (o.a. ziekteverzuim) van dit 
clusteronderdeel er meer productieve uren zijn gedraaid en als gevolg daarvan een groter 
aantal inspecties dan gepland zijn uitgevoerd. 
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3.1 Overzicht uitgevoerde inspecties, klachten en meldingen. 

 
Wanneer er tijdens het 1e bezoek/controle/inspectie een inspectie wordt geconstateerd dat 
er in afwijking van de vergunning wordt gebouwd of gesloopt, wordt de vervolginspectie 
geboekt onder ‘handhaving’ (zie tabel hieronder). 
 
3.2 Uitgevoerde handhavingszaken 

* Aantallen zijn mede afhakelijk van overloop van zaken uit 2012 naar 2013 en van 2013 naar 2014. Daardoor 
kunnen deze afwijken van tabel 3.1 

 
Met betrekking tot sloop met asbest is 1 zaak overgedragen aan de RUD (economisch delict) 
De overige zaken betreffen overtredingen die na aanschrijving of na tussenkomst (informele 
mediation) van een juridisch medewerker alsnog worden opgelost. Het betreft zaken waarbij 
er geen gevaar voor de volksgezondheid in het geding is. 
  

Aspect 

aantal 
uitgevoerd 

aantal 
zonder 

overtreding
en 

aantal met 
overtreding 

Overtreding 
mondeling 
afgedaan 

Naar 
handhaving Naleef-

percentage  

Inspectie  
Bedijfsgebouwen 
 

231 151 80 35 45 65% 

Inspectie 
Monument 
 

11 11 0 0 0 100% 

Inspectie  Overige  bouwwerken, 
geen gebouw (o.a. 
reclamezuilen) 

8 7 1 0 1 88% 

Inspectie Publiekstoegankelijke 
gebouwen 

66 45 21 10 11 68% 

 
Inspectie Wonen  
 

325 212 113 67 46 65% 

Inspectie Sloop 
 

35 34 1 1 0 97% 

Inspectie Sloop 
met asbest 
 

246 227 19 11 8 92% 

Inspectie Aanlegvergunning 
 

9 9 0  0 100% 

Klachten / meldingen / 
handhavingsverzoek 
 

63 36 27 3 24 57% 

Ad Hoc Adviezen intern Bwt 
(inspectie op verzoek intern) 
 

85 51 34 0 34 60% 

Totaal 1.079 783 296 127 169 74% 

Aspect 

aantal 
uitge-
voerd* 

Geen 
overtre-
ding na 

her-
controle 

Overtreding 
na her-

controle  

Overtreding 
mondeling 
afgedaan 

Controles 
inzake 

voornemen 
tot opleggen 
dwangsom 

Controles 
inzake 

opleggen 
dwangsom 

proces -
verbaal 

Handhaving Bouwen zonder of 
in afwijking vergunning 

114 67 47 0 3 1 0 

Handhaving Slopen zonder of 
in afwijking vergunning 

5 2 3 0 0 0 1 

Handhaving Stookverbod 2 2 0 0 0 0 0 

Handhaving Gebruik in 
afwijking bestemmingsplan 
(RO) 

27 22 5 1 6 0 0 

Totaal 148 93 55 1 9 1 1 
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Ook zijn 128 geconstateerde overtredingen c.q. tekortkomingen mondeling afgedaan. Deze 
overtredingen zijn direct ter plaatse opgelost. Het betrof hier zaken zoals het aanpassen of 
aanbrengen van niet aangebrachte wapening in verschillende betonconstructies en andere 
kleine wijzigingen. De overige overtredingen zijn ofwel schriftelijk afgedaan of er is een 
handhavingstraject gestart. 
 
Naleefgedrag 
Ook het naleefgedrag op BWT gebied is gemonitord. Het gemiddelde naleefgedrag 
(absoluut) over 2013 bedraagt ca. 74% (zie tabel 3.1). Dit is lager gebleven ten opzichte van 
het naleefpercentage in 2012 (84%).  

4.3.2 Vervolg handhavingszaken. 

 

Met betrekking tot constateringen betreffende bouwen zonder of in afwijking van de 
vergunning is 13 maal een bouwstop opgelegd. Nadat de zaken zijn geformaliseerd werd de 
opgelegde bouwstop opgeheven. 
In ca. 15 % van de inspecties (1097) moest een handhavingsactie worden ingezet. Er was 
dan sprake van bouwen zonder, of in afwijking van de vergunning. 
Overige handhavingsacties werden ingezet op basis van handhavingsverzoeken, klachten 
en eigen waarneming.  
Verder hebben zich 3 gevallen voorgedaan waarbij een gevaarlijke situatie opgeheven 
diende te worden. Het betrof hier branden waarbij asbest is vrijgekomen.  
In het uitvoeringsprogramma 2013 is uitgegaan van een beschikbare formatie van 3 fte. In 
2013 zijn in overeenstemming met het afdelingsplan, 3.740 uren begroot voor de uitvoering 
van bouw- en woningtoezicht en handhavingstaken. Het gaat hierbij sec om handhaving. 
Juridische- en administratieve ondersteuning vallen hier niet onder.  

4.3.3 Doelstellingen Bouw- en woningtoezicht en Ruimtelijke Ordening  

 
Gelet op aard en inhoud van de geprioriteerde taken zijn de onderstaande operationele 
doestellingen geformuleerd: 
 

 
 
Ad 1. In 2013 zijn alle 246 asbest gerelateerde sloopvergunningen c.q. meldingen 

gecontroleerd. Bij 19 van deze inspecties zijn overtredingen geconstateerd. In zijn 
algemeenheid kan worden gesteld dat de voorschriften welke aan de vergunning zijn 
verbonden goed worden nageleefd. 

 

Conclusie: 
Alle asbest gerelateerde sloopvergunningen /- meldingen gemeld en uitgevoerd in 2013 zijn 
geïnspecteerd. De doelstelling, 100% inspectie, is gerealiseerd. 

 

Ad 2. In 2013 zijn 114 inspecties in het kader van bouwen zonder of in afwijking van de 
vergunning uitgevoerd. In 58 van de geïnspecteerde gevallen zijn overtredingen na 
inspectie in 2013 beëindigd. In 56 gevallen duurde de overtreding voort (lopende 
zaken). Deze procedures lopen door in 2014. 

 

1. Controle op alle sloopvergunningen / -meldingen met asbest. 
2. Handhavend optreden bij alle constateringen met betrekking tot bouwen zonder 

of in afwijking van een vergunning. 
3. Handhavend optreden bij alle constateringen met betrekking tot gebruik in 

afwijking van het bestemmingsplan. 
4. Handhavend optreden bij alle constateringen met betrekking tot wijzigen van 

een monument zonder of in afwijking van een vergunning. 
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Conclusie: 
Bij alle constateringen met betrekking tot het bouwen zonder of in afwijking van de 
vergunning is het handhavingstraject in gang gezet. De doelstelling is hiermee gerealiseerd. 

 
Ad 3. In 2013 zijn 27 inspecties in het kader van gebruik in afwijking van het 

bestemmingsplan uitgevoerd. In 4 van de geïnspecteerde gevallen zijn overtredingen 
geconstateerd welke in 2013 ongedaan zijn gemaakt. 6 zaken zijn overgedragen aan 
het cluster juridische ondersteuning. 

 

Conclusie: 
Bij alle constateringen met betrekking tot gebruik in afwijking van het bestemmingsplan is 
het handhavingstraject in gang gezet. De doelstelling is hiermee gerealiseerd. 

 
Ad 4. In 2013 zijn 11 inspecties in het kader van het wijzigen van een monument 

uitgevoerd. Er zijn in dit kader geen overtredingen geconstateerd.  
 

Conclusie: 
Handhavend optreden is in 2013 niet noodzakelijk geweest. Tijdens de uitgevoerde 
inspecties zijn geen overtredingen geconstateerd. 

4.3.4 Klachtenanalyse  

 

In 2013 zijn er 24 klachten c.q. meldingen van vermeende overtredingen ingediend. 14 
klachten zijn gegrond verklaard (58%). 6 klachten bleken ongegrond te zijn (25%). Bij 4 
klachten (17%) kon niet worden ter plekke worden vastgesteld of er sprake was van een 
gegronde of ongegronde klacht. Van deze klachten zijn er vermoedelijk 2 gegrond en 
vermoedelijk 2 ongegrond. Een klacht kan meerdere inspecties inhouden. Het totaal aantal 
inspecties naar aanleiding van klachten en handhavingsverzoeken is weergegeven onder 
punt 14 van tabel 3.  
 
In alle gevallen werd een inspectie uitgevoerd. Gegronde klachten zijn zo spoedig mogelijk 
afgehandeld. Klachten en meldingen zijn dermate divers van aard, dat deze niet nader zijn 
uitgesplitst. 

4.3.5 project “Tijdelijke vergunningen”. 

In de loop der tijd zijn diverse tijdelijke vergunningen verleend. Hierbij valt te denken aan 
tijdelijke woonruimte (units, stacaravans) en kantoorruimten. In het uitvoeringsprogramma 
zijn ten behoeve van dit project 60 uren gereserveerd. Er zijn is voor dit project 60 tijdelijke 
vergunningen geïnspecteerd. De hiervoor benodigde tijd bedroeg 68 uren.  

4.3.6 Permanente bewoning van recreatiewoningen 

In de programmabegroting 2013 is voor uitbesteding van de handhaving op permanente 
bewoning van recreatiewoningen een bedrag opgenomen van € 14.500. In 2013 hebben er in 
7 handhavingszaken controles plaatsgevonden. 2 dossiers zijn direct aan het begin van 2013 
uit het handhavingstraject gehaald, een derde dossier later in het jaar.  4 handhavingszaken 
zijn verder opgepakt. In 2 van deze gevallen is de overtreding aantoonbaar succesvol 
beëindigd na (langdurige) procedures. In het ene geval is de overtreding beëindigd na het 
nemen van de beslissing op bezwaar, in het andere geval na verzending van de 
invorderingsbeschikking en meerdere gesprekken hieromtrent. In 2 gevallen loopt het 
handhavingstraject door in 2014. 
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4.4 Brandveilig gebruik 

4.4.1 Uitgevoerde werkzaamheden  

 
Sinds 2010 is brandweerhandhaving op programmatische wijze vormgegeven en 
opgenomen in het uitvoeringsprogramma. 
 
De 14 Twentse gemeenten vormen vanaf 1 januari 2011 samen de veiligheidsregio Twente. 
Sinds 1 januari 2013 is Brandweer Twente operationeel. Met de regionalisering valt 
brandweerzorg onder de vlag van Veiligheidsregio Twente en brandweertaken binnen de 
kolom Brandweer. Ook de brandweertaken op gebied van advisering brandveilig gebruik 
worden georganiseerd vanuit de veiligheidsregio. Middels werkafspraken vindt  
capaciteitsinzet bij de gemeenten plaats.  
 
In het uitvoeringsprogramma 2013 is uitgegaan van 1.050 benodigde uren voor uitvoering 
van de van de toezichts- en handhavingsaken brandveilig gebruik.  
 
Van de 1.050 uren zijn er 735 uren ingepland voor controles brandveilig gebruik. Voor de 
controles van bijzondere categorieën, waaronder evenementen, zijn 115 uren ingepland. 
Voor klachten, ad hoc en overige zaken zijn 200 uren gepland.  
 
In 2013 zijn op basis van de registratiegegevens van Brandweer Twente 605 uren besteed 
aan controles brandveilig gebruik. Aan de controles ‘bijzondere categorie’ (gezondheidszorg 
gebouwen, evenementen, carnavalsoptochten en paasvuren) en het behandelen van 
klachten en meldingen zijn 119 uren besteed. Aan ad hoc controles zijn 13,5 uren besteed.  
 
Tevens zijn 16 vuurwerkcontroles samen met een milieutoezichthouder uitgevoerd en 12 
controles in de realisatiefase samen met een bouwinspecteur uitgevoerd. 
 

In het uitvoeringsprogramma 2013 zijn 212 brandveiligheidsinspecties gepland. Er zijn 215 

inspecties uitgevoerd. Bij 37 ispecties zijn overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen 

zijn na eerste aanschrijving weggenomen. 
 
Het aantal uitgevoerde controles verdeeld over de te controleren aspecten is weergegeven in 
tabel 5.  
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Tabel 5: Overzicht te controleren objecten 

Te controleren object 
uitgevoerde 

controles 
controles 

zonder 
overtreding 

controles 
met 

overtreding 

voornemen 
tot opleggen 
dwangsom 

dwangsom proces 
verbaal 

Naleef- 
percentage 

Controles 
brandveilig gebruik       

 

Controle Klasse 1 
vergunning 

8 6 2 0 0 0 75% 

Controle Klasse 1 
melding 

2 2 0 0 0 0 100% 

Controle Klasse 2 
vergunning 

73 60 13 0 0 0 82% 

Controle Klasse 2 
melding 

7 7 0 0 0 0 100% 

Controle Klasse 3 
melding 

7 6 1 0 0 0 86% 

Controles bijzondere 
categorie 

       

Bijzondere categorie 1 17 13 4 0 0 0 76% 

Bijzondere categorie 3 1 0 1 0 0 0 0% 

Evenementen 31 28 3 0 0 0 90% 

Carnavalscontroles 5 4 1 0 0 0 80% 

Paasvuurcontroles 27 26 1 0 0 0 96% 

Overig        

Ad hoc 9 6 3 0 0 0 67% 

Vuurwerkcontroles 16 13 3 0 0 0 81% 

Controe realisatiefase 12 7 5 0 0 0 58% 

Totaal 215 178 37 0 0 0 83% 

 
Overtredingen die zijn geconstateerd bestonden veelal uit defecte nood- en 
transparantverlichting, niet tijdig gekeurde blusmiddelen, certificaten brandvertragendheid 
van gordijnen verlopen, compartimentering niet in orde (deurdrangers defect of ontbreken) 
en het ontbreken van een certificaat van de brandmeldinstallatie. 
 
Naleefgedrag 
Ook het naleefgedrag op gebied van brandveilig gebruik is gemonitord. Het gemiddelde 
naleefgedrag (absoluut) over 2013 bedraagt ca. 83%. Dit is een geringe afname (6%) ten 
opzichte van het naleefpercentage in 2012 (89%). 
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4.4.2 Doelstellingen Brandveilig gebruik 

 

Gelet op aard en inhoud van de geprioriteerde taken zijn de onderstaande operationele 
doelstellingen geformuleerd: 
 

 
Ad 1. In overeenstemming met het controleplan ‘Hof van Twente’ zijn er in 2013 in totaliteit 

212 controles, verdeeld over de verschillende categorieën gepland. In 2013 zijn 215 
controles uitgevoerd.  

  

Conclusie: 
Het aantal geplande controles zoals opgenomen in het controleplan Hof van Twente zijn 
uitgevoerd. De doelstelling is hiermee gerealiseerd. 

 
Ad 2. Voor 27 paasvuren is een ontheffing afgegeven. Deze paasvuren zijn allen aan een 

controle onderworpen. Hierbij is slechts bij 1 paasvuur een overtreding van de 
voorschriften geconstateerd. 

 

Conclusie: 
Alle paasvuren waarvoor ontheffing van het stookverbod is gevraagd zijn gecontroleerd. De 
doelstelling is hiermee gerealiseerd. 

 
Ad 3. Vanuit de prioriteitstelling van gemeente Hof van Twente worden zorginstellingen 

behorende tot de bijzondere categorie projectmatig 2 maal per jaar gecontroleerd.  
  

Conclusie: 
Zorginstellingen behorende tot de bijzondere categorie zijn in 2013 2 maal gecontroleerd. 
De doelstelling is hiermee gerealiseerd. 

 
1.   De geplande controles zoals opgenomen in het controleplan Hof van Twente 

worden uitgevoerd. 
2 Alle paasvuren waarvoor ontheffing van het stookverbod wordt gevraagd 

worden gecontroleerd.  
3 Het project ‘brandveiligheid zorginstellingen’ wordt uitgevoerd. 
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4.5 Milieu 

4.5.1 Uitgevoerde werkzaamheden  

 
In het uitvoeringsprogramma 2013 is in overeenstemming met het afdelingsplan uitgegaan 
van 2.880 productieve uren voor de uitvoering van milieutoezicht- en handhaving en 425 
uren ten behoeve van toezicht- en handhaving op bodemtaken. Het aantal uitgevoerde 
milieucontroles verdeeld over de te controleren aspecten is weergegeven in tabel 6. In 
paragraaf 4.5.6 zijn de bodemuren gespecificeerd. 
 
Tabel 6: Overzicht gecontroleerde aspecten  

Te controleren 
aspecten 

uitgevoerde 
controles 

controles 
zonder 

overtreding 

controles 
met 

overtreding 

voornemen 
tot opleggen 
dwangsom 

opleggen 
dwangsom 

proces 
verbaal 

Naleef- 
percentage 

Controle regulier 
 57 34 23 3 0 0 60% 

Controle  
aandacht/prio  6 2 4 0 0 0 67% 

Controle IPPC- 
agrarisch 10 4 6 2 0 0 40% 

Controle Aspec 
 20 6 14 0 0 0 30% 

Controle Ad hoc 
 32 1 31 1 0 0 3% 

Project 
Stopper-stop* 112 112 0 0 0 0 100% 

Project 
Stopper-door** 31 21 10 0 0 0 68% 

Project veiligheid 
Hennepkwekerij 1 0 1 0 0 0 0% 

Project 
vuurwerk 8 4 4 0 0 0 50% 

Controle RO 
 3 0 3 0 0 0 0% 

Totaal 280 184 96 6 0 0 66% 

* Stopper-stop: Agrarisch bedrijf dat in 2013 gestopt is met de intensieve veehouderij tak. 
** Stopper-door: Agrarisch bedrijf die tot uiterlijk 2020 de intensieve veehouderijtak afbouwd en emissie-reducerende 
maatregelen moeten nemen. 

 
Op basis van het tijdschrijfsysteem is gebleken dat 1.770 uren zijn besteed aan 
inrichtingsgebonden milieucontroles. Er zijn 280 controles uitgevoerd, inclusief de Ad-hoc 
controles. Gemiddeld zijn er 6,3 uren per uitgevoerde controle besteed. Hieronder worden 
ook de hercontroles en de administratieve afhandeling begrepen.  
 
Bovenstaande cijfers dienen wel genuanceerd te worden omdat hierin de controles bij de 
stoppers-stop bedrijven zijn inbegrepen. Het betrof 112 controles die ca. 1,5 uren per 
controle (ca. 170 uren) vergde. Een substantieel deel van deze controles kon administratief 
worden afgedaan. 
Als deze groep buiten beschouwing wordt gelaten, dan zijn er aan 168 controles 1.600 uren 
besteed. Dit is een gemiddelde van 9,5 uren per controle. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
gemiddelde tijd per controle wordt beïnvloed door het hoge percentage (ca 33%) Thema en 
Stopper-door controles. Dit gemiddelde ligt hoger dan de afgelopen jaren. Deze controles 
vergen een tijdsbesteding van gemiddeld 4 uren. 
 
In het Uitvoeringsprogramma 2013 is uitgegaan van het uitvoeren van 190 milieucontroles, 
exclusief de a-hoc controles. Er zijn, exclusief de stopper-stop controles, 136 controles 
reguliere controles uitgevoerd. Het niet realiseren van de planning wordt veroorzaakt doordat 
in 2013 als gevolg van een vertrekkende collega 0,75 fte vacatureruimte niet is ingevuld.  
 
In 2013 is tevens (milieu)handhavingscapaciteit ingezet op de Bomenverordening en de 
APV. Op toezicht en handhaving van de bomenverordening zijn 150 uren gepland. In 
werkelijkheid zijn hieraan 127 uren besteed. 
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Daarnaast zijn er door de RUD 8 controles uitgevoerd voor de gemeente Hof van Twente en 
zijn door de Hof van Twente als participant in het Kennispunt Agrarisch IPPC Twente 
namens de RUD 6 controles uitgevoerd buiten de gemeentegrenzen. 
 
De overige uren zijn onder andere besteed aan uitvoeren van projecten, klachten- 
afhandeling, beleidsadvisering, uitvoeren van handhavingstoetsen etc (zie paragraaf 4.2). 
 
Naleefgedrag 
Het naleefgedrag op gebied milieutoezicht en –handhaving is gemonitord. Het gemiddelde 
naleefgedrag (absoluut) over 2013 bedraagt ca. 66%. Dit is een toename ten opzichte van 
het naleefpercentage in 2012 (51%). Deze stijging wordt veroorzaakt door het hoge 
naleefpercentage van de stoppers-stop (100%). Het nalevingspercentage zonder deze groep 
is 45%, een geringe daling ten opzichte van het naleefpercentage van 2012. 
 
Bij 96 bedrijven zijn er overtredingen van voorschriften uit de vergunning of melding 
geconstateerd. In 2013 zijn 90 overtredingen op ambtelijke aanschrijving ongedaan gemaakt. 
In 6 gevallen was het aankondigen van het voornemen tot het opleggen van een last onder 
dwangsom noodzakelijk om af te dwingen dat overtredingen ongedaan worden gemaakt. 
 
Er zijn in 2013 geen nieuwe lasten onder dwangsom opgelegd. Wel zijn er twee lasten onder 
dwangsom in behandeling uit handhavingszaken opgestart in 2011. Omdat dit zaken zijn uit 
2011, is deze niet in bovenstaande tabel opgenomen. 
 

4.5.2 Doelstellingen Milieu  

 
Gelet op aard en inhoud van de geprioriteerde taken zijn de onderstaande operationele 
doestellingen geformuleerd: 
 

 
Ad 1. Het project Concern- en systeemtoezicht bij Vitens heeft als doel dat het toezicht 

gebaseerd is op het gecertificeerde milieuzorgsysteem van Vitens. Het toezicht bij 1 
Vitensbedrijf heeft een doorwerking naar alle 64 Vitensbedrijven. Wanneer Vitens 
naar aanleiding van een controle een maatregel moet nemen dan voeren ze die 
maatregel via het milieuzorgsysteem ook door bij alle andere vestigingen. 
Toezichthouders hebben toegang tot het Concernloket Vitens. Via dit loket kunnen zij 
beschikken over de vergunningen, keuringsrapporten, certificaten en correspondentie 
met het bevoegd gezag.  

 
Resultaten: 
Door het ontstaan van de RUD is het servicepunt Handhaving (SepH) opgeheven. 
Het project Vitens werd begeleid vanuit een projectorganisatie onder regie van het 
SepH. Door het wegvallen van het SepH en een gewijzigde prioriteitstelling door de 
RUD-directie heeft het vitensproject geen vervolg gekregen in 2013.  

 

Conclusie: 
Het project Concern- en systeemtoezicht bij Vitens is niet uitgevoerd. Door genoemde 
omstandigheden kon de doelstelling voor 2013 niet worden gerealiseerd.  

 
  

 
1. Het project Concern- en systeemtoezicht bij Vitens wordt uitgevoerd. 
2. Het project vuurwerkcontroles wordt uitgevoerd. 
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Ad 2. Het vuurwerkconvenant Overijssel 2007-2010 was de basis voor structurele 
samenwerking op gebied van vuurwerk. Het Seph was de ondersteunde organisatie 
die de uitvoerende partijen, provincie, gemeenten, politie en brandweer bij elkaar 
bracht.  Met de komst van de RUD is het Seph opgehouden te bestaan. Hierop heeft 
Hof van Twente het initiatief genomen door in samenwerking met brandweer Twente 
de verkooppunten regulier te controleren. Dit houdt in dat de verkooppunten op hun 
technische uitvoering worden gecontroleerd. Tijdens de verkoopdagen worden de 
verkooppunten wederom op naleving van de voorschriften gecontroleerd.  

  

Conclusie: 
Het project vuurwerkcontroles is uitgevoerd. Er zijn bij alle vuurwerkopslagen (8 stuks) 
technische controles uitgevoerd en de controles tijdens de verkoopdagen hebben 
plaatsgevonden. De doelstelling voor 2013 is hiermee gerealiseerd.  

4.5.3 Klachtenanalyse 

 

In 2013 zijn 39 klachten c.q. meldingen met betrekking tot vermeende milieuovertredingen 
ingediend. Het aantal klachten ten opzichte van 2012 (44) is met 11% afgenomen. 
Opgemerkt moet worden dat één klacht meerdere (milieu)aspecten kan omvatten. 
24 klachten bleken incidentele klachten te zijn. Bij 15 gevallen ging het om klachten van 
structurele aard. 16 klachten zijn gegrond verklaard (41%). 9 klachten bleken ongegrond te 
zijn (23%). Bij 14 klachten kon niet worden vastgesteld of deze gegrond dan wel ongegrond 
waren (36%) omdat bijvoorbeeld bij geurklachten deze niet door de behandelaar werden 
waargenomen. De verdeling in soort klacht is weergegeven in tabel 7.  
 
Tabel 7: Overzicht van aantal klachten ingedeeld naar milieuaspect 

Soort klacht Inrichting Niet inrichting Totaal Opmerking 

Lucht/geur 19 1 20 Alle klachten hebben betrekking op geuroverlast 

Bij de niet inrichting betreft het specifiek rioolstank 

Geluid 7 1 8 Specifiek bij niet inrichting geluidoverlast van 
vrachtwagen met aggregaat 

Bodem/asbest 2 2 4 klachten/meldingen asbest gerelateerd 

Water/lozing 2 2 4 Benzinelucht in riool, mest in pompput, mestlozing 
sloot   

Bestemmingsplan 1 0 1 Werkzaamheden crossbaan 

Kappen 1 0 1 Kappen zonder vergunning 

overig 0 1 1 Ondefinieerbaar stof  

 
In het merendeel van de gevallen werd de locatie bezocht en de klacht geverifieerd. 
Gegronde klachten zijn zo spoedig mogelijk afgehandeld. Bij terugkerende klachten werd in 
alle gevallen de vergunde situatie vergeleken met de daadwerkelijke situatie. 
Voor wat betreft de geurhinderklachten gaat het om klachten die deels zijn te wijten aan 
calamiteiten en deels doordat de huidige milieuvergunning onvoldoende bescherming biedt 
om deze hinder tegen te gaan. Ook komt het voor dat wel hinder door klager/melder wordt 
ervaren, maar blijkt dat het bedrijf binnen de grenzen van de milieuvergunning opereert.  
In de loop van het jaar is het enige industriële IPPC bedrijf overgedragen aan de RUD. Met 
deze overdracht is ook de behandeling van eventuele klachten overgedragen. De RUD heeft 
op dit dossier in 2013 twee klachten (geur) afgehandeld. 

4.5.5 Piketregeling 

 
In het kader van professionalisering van de milieuhandhaving is in 2007 een piketregeling 
ingevoerd. De piketregeling is in 2008 gewijzigd. Op 5 augustus 2008 is een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente 
ondertekend waarbij de piket werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door 
toezichthouders van de provincie. Hierdoor is bij calamiteiten 24 uur per dag een provinciale 



 

 
 

24 

handhaver bereikbaar én beschikbaar. De samenwerkingsovereenkomst ziet uitsluitend toe 
op calamiteiten plaatshebbende op milieugebied en die inrichtingsgebonden zijn. 
Calamiteiten die zich voordoen bij particulieren vallen niet onder deze piketregeling. In april 
2009 is deze regeling geëvalueerd. Op 14 juli 2009 heeft het college ingestemd met de 
continuering van de samenwerkingsovereenkomst 24-uurs bereikbaarheid en 
beschikbaarheid met de provincie Overijssel voor een periode van 5 jaar. Deze 
overeenkomst eindigt in 2014.  

4.5.6 Handhaving bodem en asbest  

 
Bodemhandhaving bestaat uit verschillende aspecten, zoals grondverzet, asbest, mobiele 
puinbrekers en sanering van de bodem en ondergrondse tanks. In onderstaande tabel zijn 
de aantallen over 2013 weergegeven met betrekking tot deze aspecten. 
 
Aspect aantal 

Meldingen grondverzet 42 

Hoeveelheid m
3
 grond gemeld 142.679 

Tijdelijke opslag grond en bagger 4 

Bodemsaneringen (gemeente BG) 9 

Gesaneerde ondergrondse tanks 2 

Meldingen/klachten asbest 4 

Controle mobiele puinbrekers 7 

 
 
Grondverzet 
In het Besluit bodemkwaliteit staan regels ten aanzien van het toepassen van grond en 
bagger. Toepassingen van grond moeten digitaal worden gemeld bij het ‘Meldpunt 
bodemkwaliteit’ van het Agentschap NL. In 2013 is de nieuwe bodemkwaliteitskaart en nota 
bodembeheer vastgesteld. Hierdoor kan er onder de gestelde voorwaarden grondverzet 
tussen diverse Twentse gemeenten plaatsvinden zonder dat er altijd een bodemonderzoek 
(partijkeuring) noodzakelijk is. 
 
In 2013 zijn 42 meldingen binnengekomen voor het toepassen van grond. Deze meldingen 
worden gecontroleerd op volledigheid en de kwaliteitsgegevens van de aangevoerde grond. 
In totaal is er 142.679 m3 grond gemeld. In vergelijking met 2012 is dit een forse toename, 
maar dat komt voornamelijk door meerdere grootschalige herinrichtingsprojecten van diverse 
watergangen (Boven Regge, Bolscherbeek, Schipbeek) van de waterschappen 
Vechtstromen en Rijn en IJssel. Een ander project waar veel grond is toegepast is de aanleg 
van twee grondwallen langs de N 346 bij Delden.  
 
Bijna alle meldingen grondverzet worden ter plaatse één of meerdere keren gecontroleerd. 
Daarnaast wordt door het toezicht in het veld te houden, niet-gemeld grondverzet 
opgespoord. Hierdoor kan de herkomst van de grond worden achterhaald en welke kwaliteit 
de grond heeft.  
 
Opslag van grond 
In totaal zijn er 4 opslagen van grond en/of bagger gecontroleerd. Sinds het Besluit 
bodemkwaliteit van kracht is, moet de tijdelijke opslag van grond of baggerspecie worden 
gemeld. Tijdens deze controles zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
 
Bodemsaneringen 
Voor de meeste bodemsaneringen binnen de gemeente is de Provincie Overijssel het 
bevoegd gezag. In 2013 zijn 9 bodemsaneringen uitgevoerd die onder de bevoegdheid van 
de gemeente vielen. Bij deze saneringen zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.  
 
Het betroffen kleine saneringen van onder andere minerale oliën en zware metalen. 
Daarnaast zijn enkele stortgaten met asbesthoudend afval in de bodem gesaneerd. 
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In 2013 zijn twee ondergrondse tanks gesaneerd. Daarnaast worden er bij bouw- en 
sloopwerkzaamheden soms ondergrondse brandstoftanks aangetroffen. Deze worden 
verwijderd nadat er een bodemonderzoek is uitgevoerd om te kunnen constateren of de 
tanks niet hebben gelekt. De sanering van de ondergrondse tanks moet altijd vooraf gemeld 
worden aan de gemeente. 
 
Klachten m.b.t. bodem en asbest 
In 2013 zijn bij de afdeling Vergunningen en handhaving 4 meldingen/klachten 
binnengekomen over het aantreffen van asbest in of op de bodem. Bij deze meldingen is 
daadwerkelijk asbest aangetroffen. Als een melding binnenkomt wordt de locatie ter plekke 
bekeken en worden de bevindingen vastgelegd. Vervolgens wordt bepaald welke 
maatregelen genomen moeten worden.  
 
Puinbreken  
Puinbreken op locatie moet gemeld worden bij de gemeente. Er zijn 7 controles uitgevoerd 
tijdens het breken op locatie. Hierbij werd o.a. gekeken of er geen puin van buiten de locatie 
werd aangevoerd en/of er geen stofoverlast ontstond. Doordat de puinbrekers gecertificeerd 
zijn, is het door hen gebroken puin ook gecertificeerd en derhalve direct toe te passen. De 
start van de werkzaamheden met de mobiele puinbreker wordt gemeld, waardoor het 
uitvoeren van een controle op het breken van puin mogelijk wordt gemaakt. Er zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd. 
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4.6 Coördinatie en beleid 

 
In 2013 zijn overeenkomstig het afdelingsplan,1.385 uren begroot voor de uitvoering van 
coördinatie en beleidstaken. De dagelijkse aansturing van het cluster handhaving, de 
coördinerende taken in het kader van het Kennispunt Agrarisch IPPC (T&H) van de RUD, het 
opstellen van beleidsvoorstellen en het opstellen van rapportages waaronder het 
uitvoeringsprogramma en het handhavingsjaarverslag. Deze taken komen voor rekening van 
de senior medewerker handhaving. In Tabel 7 is de daadwerkelijke inzet van uren afgezet 
tegenover het geplande aantal. 
 
Tabel 7 

Werkzaamheden Coördinatie en beleid gepland besteed 

Beleidsadvisering 
Ad 1

 200 189 

Coördinatie handhaving 
Ad 2

 795 789 

Adviezen intern 
Ad 3

 200 238 

NetwerkRUD 
Ad 4

 100 175 

Regionaal overleg 
Ad 5

 50 28 

Mediation 
Ad 6

 40 4 

Totaal 1.385 1.423 
 

Toelichting overzicht werkzaamheden coördinatie en beleid 
Ad 1 Het opstellen van het uitvoeringsprogramma en het handhavingsjaarverslag alsmede 

overige beleidsvoorstellen vallen onder deze post. 
Ad 2 Hieronder valt onder meer het dagelijkse leiding/aansturing van het cluster 

handhaving. Tevens valt onder deze post het overleg en strategiebepaling bij 
handhavingszaken en het lezen, redigeren en tekenen van uitgaande toezicht- 
/handhavingsbrieven. Hieronder zijn tevens begrepen de uren die ingezet worden 
voor ondersteuning van de afdelingsmanager en incidenteel als 2e ambtenaar 
meegaan op controles. 

Ad 3 De uren adviezen intern zijn ad hoc-uren die voornamelijk toe te schrijven zijn aan het 
adviseren aan derden en overleg en afstemming op verzoek van interne afdelingen.  

Ad 4 Deelname aan regionale projecten, waaronder deelname aan werkgroepen t.b.v. de 
vorming van de NetwerkRUD en de Projectgroep Toezicht en Handhaving Openbare 
Ruimte en coördinatie kennispunt agrarisch IPPC (T&H). 

Ad 5 Hieronder worden begrepen de uren die ingezet worden voor het bijwonen van 
regionale overlegstructuren.  

Ad 6 Hieronder zijn de uren begrepen die ingezet zijn in de afrondende fase van één 
mediationtraject. Het betreft hier deelname als partij tijdens de mediationsessies 
alsmede de voorbereiding en het coördineren van onderzoeken.  

 

 
 


