
Taak Taakomschrijving evaluatie 2016-19
doelstelling/gewenst 
effect 2020-2023 input en outcome

Definitieve 
prioritering

Uitvoering 
door

ureninzet 
nieuw

aantallen 
maal uren

1 Integrale veiligheid: Openbare Orde/Ondermijning (OORO)

1.1 Horeca

vergunningverlening 
en toezicht op niet 
naleven APV- en 
Horeca- 
vergunningsvoorwaard
en

regelmatg 
overtredingen 
geconstateerd, ook 
notoire overtredingen, 
terrasbeleid moet nog 
inslijten

Hoog naleefgedrag zodat 
overlast en orde verstoring 
zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Het 
voorkomen van 
alcoholverstrekking aan 
bezoekers onder invloed.

Toezicht (inclusief 
terrasgebruik) en 
toezicht op notoire 
overtreders: Daar 
waar we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost VTH 150

205 
controles 4 
uur

1.2 Dumpingen

Verwijdering 
dumpingen van asbest 
en afval uit 
drugsproductie.

dumpingen komen 
weinig voor (in 2018 
geen, in 2019 circa 3); 
geen preventief 
toezicht

Accuut optreden na 
constatering van 
dumpingen die schadelijk 
zijn voor mens en milieu. 
Hiermee wordt verdere 
milieuschade 
voorkomen/beperkt 

Toezicht; geen 
dumpingen 
aangetroffen en bij 
aantreffen snel 
saneren (binnen 1 
werkdag bij risico's 
bodem/omgeving) ODZOB

extern 
budget

1.3 Inschrijving

Controles n.a.v. 
indicatie adresfraude 
en controles op 
actualiteit 
Basisregistratie 
personen (BRP) 
(voorheen GBA), uit 
LAA, aandacht op 
sociale zekerheid, 
mensenhandel en/of 
prostitutie (taak van 
politie naar gemeente)

Aantal controles 
neemt iets af 
(gemiddeld 40 met 
70% overtreding) 

Bevorderen dat 
woonsituatie overeenkomt 
met gegevens BRP. 
Bevorderen dat o.a situatie 
huisvesting, 
arbeidsomstandigheden en 
inschrijving van 
arbeidsmigranten voldoet 
aan vereisten; landelijke 
aanpak

Inzet n.a.v. 
verzoeken Klant 
Contact Centrum 
(KCC), LAA en PIT;  
Daar waar we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost VTH 200

1.4 Exploitatievergunningen

Controle op 
arbeidsmigranten met 
aandachtspunten 
inschrijving 
arbeidsmigranten, 
arbeidsomstandighede
n, 
huisvestingsomstandi
gheden, etc.

Arbeidsmigranten 
verblijven steeds 
vaker in woningen en 
staan ingeschreven in 
het Basistegister 
personen (BRP)

Bevorderen dat 
woonsituatie overeenkomt 
met BRP; geen misbruik 
sociale zekerheid, geen 
mensenhandel en/of 
prostitutie. Voorkomen en 
ongedaan maken van 
onveilige of ongezonde 
situaties en het voorkomen 
van overlast in de wijken

Inzet toezicht op 
het naleven van de 
exploitatievergunni
ng VTH 130

1.5
Aandachtslocaties/vr
ijplaatsen

Voorkomen/beperken 
van (multicomplexe) 
ongewenste en illegale 
situaties

Aanpak op basis van 
PIT

Voorkomen/beperken van 
ongewenste en illegale 
situaties door toezicht en 
PIT

inzet n.a.v. 
verzoeken PIT; 
gewenst effect  
geen overtreding: 
Daar waar we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost VTH 60

1.6
Alcohol onder 
jongeren

Voorkomen/beperken 
van overlast en 
gezondheidsschade 
door en bij jongeren

vooralsnog geen 
afname van 
overtreding bij 
verstrekking alcohol 
(>50%)

Voorkomen/beperken van 
gebruik van alcohol door 
jongeren < 18 jaar; 
prioriteit op basis van 
jeugdbeleid, 
veiligheidsbeleid en 
gezondheid (beleid sociaal 
domein); voorkomen van 
openbare ordeverstoring 
door de 
alcoholverstrekking aan de 
jongeren en het 
voorkomen van 
gezondheidseffecten bij 
jongeren 

Voorkomen/beperk
en van gebruik van 
alcohol door 
jongeren < 18 jaar: 
afname aantal 
situaties waarin 
alcohol wordt 
verkocht aan 
jongeren < 18 tot 
10 % geen 
overtreding Boa's 450

extern 
budget 
boas 
conform 
dvo

1.7

bedreigende en 
intimiderende 
overlast door 
jongeren

Voorkomen/beperken 
van ongewenste en 
illegale situaties

overlastgroep houdt 
aandacht; heel rustig 
geweest, neemt nu 
weer toe. 
Hanggroepen gaat 
aandacht krijgen van 
de Boa's

Voorkomen/beperken van 
overlast door jongeren

Voorkomen/beperk
en van overlast 
door jongeren: 
afname overlast Boa's 100

extern 
budget 
boas 
conform 
dvo

1.8 Parkeren

Toezicht ‘fiscaal’ en 
toezicht ‘foutief 
parkeren’, mede door 
meldingen

fout parkeren komt 
nog steeds veel voor

Bevorderen van parkeren 
op hiervoor bestemde 
plaatsen

incidenteel 
toezicht op 
parkeerlocaties; 
minder dan 50% 
fout parkeren Boa's 600

extern 
budget 
boas 
conform 
dvo

1.9
hondenoverlast in 
de openbare ruimte

toezicht mede door 
meldingen op het 
voorkomen/beperken 
van overlast van 
honden

door contact lijkt er 
minder overtredingen 
te zijn

Voorkomen/beperken van 
overlast van honden

Incidenteel 
toezicht op 
overlast van 
honden bij overlast 
situaties; minder 
dan 50% fout Boa's 250

extern 
budget 
boas 
conform 
dvo

1.10 Markten
Toezicht op de 
weekmarkt

Beperkt aantal 
overtredingen

bevorderen van naleefge-
drag van regels uit markt-
verordening

wekelijks toezicht; 
streven naar geen 
overtredingen VTH 200



1.11

illegale inzameling 
van afvalstoffen en 
dumpingen afval

Toezicht op 
inzameling zonder ver-
gunning door veelal 
malafide inza-melaars 
en op dumpingen van 
afval (anders dan 
asbest en drugs)

Beperkt aantal 
meldingen

voorkomen/beperken 
illegale afvalinzameling en 
afvaldumpingen

Inzet wordt 
bepaald op basis 
van meldingen; 
geen meldingen Boa's 25

extern 
budget 
boas 
conform 
dvo

1.12 Grote evenementen

Toezicht en controles 
ondermeer tijdens de 
grote kermis in 
samenspraak met de 
VRBZO en politie, en 
toezicht kleine 
kermissen

Beperkt aantal 
overtredingen

Bewaken van de veiligheid 
tijdens evenementen en 
het voorkomen van 
overlast asl gevolg van de 
evenementen. Bevorderen 
dat evenementen verlopen 
volgens de voorschriften 
en veilig bezocht worden 
en beperken illegale 
evenementen

toezicht bij elk 
vergund 
evenement; geen 
overtredingen bij 
het evenement en 
geen illegale 
evenementen VTH 150

1.13

Woninginbraak (high 
impact crimes); 
specifiek heling

Toezicht en controles 
op het 
aankoopregister en 
doormelding Nog niet bekend

Voorkomen van transacties 
heling en witwassen 
(ondermijning) n.a.v. 
bijvoorbeeld diefstal en 
inbraak en door dit 
toezicht werkwijze minder 
interessant te maken.

toezicht op gebruik 
helingsregister en 
melding verdachte 
transacties; geen 
overtredingen VTH 80

1.14
Woninginbraken 
(high impact crimes)

Toezichtsacties mbv 
buurttent en witte 
voetenacties Geen gegevens

Voorkomen/beperken van 
woninginbraken

Preventief; acties 
en toezicht: 
doelstelling; 
afname van aantal 
woninginbraken op 
basis gegevens 
politie Boa's 80

extern 
budget 
boas 
conform 
dvo

1.15 Sancties Opiumwet

Controles drugs en 
sluiten van 
drugspanden

Beperkt aantal 
overtredingen en 
sluitingen wel zeer 
intensief

Voorkomen/Beperken 
overtredingen Opiumwet

Toezicht op 
gebruik drugs en 
drugspanden, 
melding verdachte 
transacties; Daar 
waar we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost; 
doelstelling geen 
overtredingen VTH 300

1.16 PIT

Toezicht en 
handhaving integraal 
en divers

Zeer intensief en 
gericht op excessen 
en verwachte 
probleem-gebieden. 
Taak niet eerder 
opgenomen in VTH-
beleidsplan 2020-
2023. Inzet PIT vraagt 
in 2019 en verder om 
meer toezichturen 
(deels Wabo en Oroo)

Voorkomen/Beperken 
overtredingen divers 
(Wabo (bestemmingsplan, 
bouwen, milieu), Wet 
bodembescherming (Wbb), 
APV, Opiumwet, etc.); Ook 
zoeken naar oplossingen 
en de meerwaarde van de 
aanpak door verbreding 
(zorgkant) 

Inzet in PIT-
verband; Daar waar 
we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost; Laten 
zien dat de 
gemeente integraal 
en niet 
monodisciplinair 
optreedt. Aanpak 
ingebed in 
organisatie; 
doorpakken en 
bewaken van het 
tijdspad. VTH 125

1 Totaal OROO 2900

2

Bouwen en 
Ruimtelijke 
Ordening

2.1
Bestaande openbare 
gebouwen

Toezicht op het 
blijvend naleven van 
de eisen in het 
Bouwbesluit 
(constructieve 
veiligheid, 
brandveiligheid  i.r.t. 
gebruik)

Beperkte inzet i.v.m. 
capaciteit

bevorderen dat regels uit 
het Bouwbesluit blijvend 
worden nageleeft

toezicht op grote 
en kleine 
opbjecten; geen 
overtredingen. 
Daar waar we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost VTH 150

60 
controles 
maal 10 
uur

2.2 Nieuwbouw 

Toezicht op het 
naleven van de eisen 
uit het bouwbesluit

Beperkte inzet i.v.m. 
prioriteit; alleen op 
realisatie

Het blijvend naleven van 
de eisen in het 
Bouwbestluit 
(constructieve veiligheid, 
brandveiligheid  i.r.t. 
gebruik)

Toezicht op 
gerealiseerde 
bouwwerken; geen 
overtredingen VTH 38

50 
controles 
maal 3 uur

2.3 Nieuwbouw 

Toezicht op 
constructieve 
veiligheid 
(verdiepingsvloeren), 
EPC (energie en 
isolatie) en 
brandveiligheid 

Beperkte inzet i.v.m. 
prioriteit; alleen start 
en 
opleveringscontrole; 
daardoor geen zicht 
op constructie 
(stalvloer e.d.) en 
constructieve 
veiligheid, 
uitgevoerde 
energiebesparingsma
atregelen en 
brandveiligheid (o.a. 
kanalen en 
leidingdoorvoeren) 

Bevorderen van naleving 
omgevingsvergunning 
Bouwen; de constructieve 
veiligheid 
(verdiepingsvloeren, 
wapening), EPC (materiaal 
en voorzieningen) en 
brandveiligheid

Toezicht op de 
vergunnings-
voorschriften 
inzake de 
constructieve 
veiligheid, energie 
en brandveiligheid; 
iedere vloer bij 
externe bouw; 
geen 
overtredingen: 
Daar waar we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost ODZOB 1500

750 
controles 
maal 4 uur



2.4 Asbestsloop
Toezicht op slopen 
met asbest

Vanwege prioriteit 
bezocht; geen 
overtredingen.

Voorkomen van illegaal 
slopen met asbest

Toezicht op 
sloopvoorschriften 
na startmelding; 
geen 
overtredingen ODZOB

extern 
budget 
ODZOB

extern 
budget 
ODZOB 

2.5 Asbestsloop
Toezicht op slopen 
met asbest

Vanwege prioriteit 
bezocht; geen 
overtredingen.

Voorkomen van illegaal 
slopen met asbest

Toezicht op 
sloopvoorschriften 
na startmelding; 
geen 
overtredingen VTH 150

uren excl. 
toezicht 
ODZOB. 
Inschatting 
uren 
toezicht 
Deurne: 
niet 
afhankelijk 
van prio 
(alle 
gereedmel
ding)

2.6 Sloop zonder asbest Toezicht op het slopen
Lage prioriteit; geen 
overtredingen

Voorkomen van illegale 
sloop en gevaarlijke 
situaties

Toezicht op 
realisatie sloop; 
geen 
overtredingen VTH 50

inschatting 
uren

2.7 Brandveilig gebruik

Toezicht op 
brandveiliggebruik 
gebouwen met 
kwetsbare personen

Het aantal 
overtredingen geeft 
een dalende lijn

Geen slachtoffers als 
gevolg van brand en de 
kans daarop 
minimaliseren; afname van 
objecten waar sprake is 
van een brandonveilige 
situatie

Toezicht door 
veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost 
(VRBZO); geen 
overtredingen in 
90% van de 
gevallen VRBZO

extern 
budget 
VRBZO

extern 
budget 
VRBZO

2.8

Toezicht op 
brandveiliggebruik 
gebouwen

Lage prioriteit; geen 
overtredingen

Geen slachtoffers als 
gevolg van brand en de 
kans daarop 
minimaliseren; afname van 
objecten waar sprake is 
van een brandonveilige 
situatie

Toezicht door 
VRBZO en VTH; 
geen 
overtredingen VTH 100

interne 
uren 
ondersteun
ing VRBZO

2.9

Basisregistratie 
Adressen en 
Gebouwen (BAG)

Uitvoeren van 
controles op adressen

De BAG controles 
worden uitgevoerd bij 
de controles bouwen.

Bevorderen van het 
centraal registreren en 
bijhouden van basis 
gegevens over adressen

Zoveel mogelijk 
voldoen aan de 
wettelijke eisen: 
geen afwijkingen VTH 350

inschatting 
uren

2.10

Afwijken 
bestemmingsplan, 
ook aanleg, illegale 
bouw, bewoning en 
reclame

Toezicht op 
uitvoering, aanleg of 
bestemming conform 
omgevingsvergunning 

Geen preventief 
toezicht. Beperkte 
inzet i.v.m. prioriteit; 
weinig overtredingen 
geconstateerd

Voorkomen en beperken 
van met bestemmingsplan 
strijdige bebouwing en 
gebruik (inclusief inlijven 
gemeentegrond)

Toezicht op de 
bestemming, 
aanleg en 
voorschriften uit 
de 
omgevingsvergunn
ing; geen 
strijdigheden VTH 500

inschatting 
uren

2.11

Monumenten 
(gemeentelijk, rijks 
en beschermd 
dorpgezicht)

Toezicht op de 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning 
en monitoring 
objecten

Door vooroverleg en 
bezoek ter plaatse zijn 
er in de meeste 
gevallen geen 
overtredingen

Voorkomen en beperken 
van onherstelbare schade. 

Toezicht op 
naleving van de 
voorschriften; geen 
objecten met 
onherstelbare 
schade: Daar waar 
we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost VTH 140

inschatting 
uren

2.12

Landschapselemente
n, archeologische 
en/of 
cultuurhistorische 
waarden

Toezicht op uitvoering 
omgevingsvergunning 
en monitoring van 
objecten 

De controles worden 
uitgevoerd bij de 
controles bouwen of 
bestemmingsplan.

Voorkomen en beperken 
van onherstelbare schade. 
Bevorderen van aanleg en 
instandhouding 
landschapselementen  

monitoring van 
situaties waarbij 
afspraken bij 
ruimtelijke 
ontwikkelingen 
niet worden 
nagekomen; geen 
objecten met 
onherstelbare 
schade VTH 100

inschatting 
uren

2.13 Kappen
Toezicht op verleende 
kapvergunning

Geregeld wordt 
toezicht gehouden; 
geen monitoring op 
overtredingen

Bomen en struiken dragen 
bij aan het landschap en 
de leefbaarheid, maar ook 
cultuurhistorische of 
milieuwaarde hebben.

Toezicht op 
cultuurhistorische 
of landschappelijke 
waarden; geen kap 
zonder de 
benodigde 
vergunning Bor 150

inschatting 
uren

2.14 PIT

Toezicht en 
handhaving integraal 
en divers

Zeer intensief en 
gericht op excessen 
en verwachte 
probleem-gebieden. 
Taak niet eerder 
opgenomen in VTH-
beleidsplan 2020-
2023. Inzet Pit vraagt 
in 2019 om meer 
toezichturen (deels 
Wabo en Oroo)

Voorkomen/Beperken 
overtredingen divers 
(Wabo (bestemmingsplan, 
bouwen, milieu), Wbb, APV, 
Opiumwet, etc.) 

Inzet in PIT-
verband; <50% 
overtredingen; 
Daar waar we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost VTH 125

inschatting 
uren

2 Totaal Bouwen en Ruimtelijke Ordening 3353
3 Milieu

3.1

Intensieve 
Veehouderij (IV-
)bedrijven en 
overige agrarische 
veehouderijen

Toezicht ook op 
Luchtwassers, 
mestverwerking

Bij de veehouderijen 
blijven veel 
hercontroles nodig op 
basis van zaken die 
niet in orde zijn 

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht op 
veehouderijen en 
elektronische 
monitoring; 
afname in 
overtredingen naar 
50% en 20% (2018 
65% en 40%) ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB



3.2

Toezicht ook op 
luchtwassers, 
mestverwerking Idem Idem Idem ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.3 Leegstand

Thematisch toezicht 
met het oog op 
mogelijke intrekking Nog te weinig ervaring

Bevorderen dat lege 
vergunningen worden in 
getrokken, zodat de 
belasting van de omgeving 
niet opnieuw wordt 
ingevuld

Toezicht op 
leegstand; aantal 
intrekkingen ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.4

Industriele 
installaties: 
Afval(water)beheer, 
mestverwerking 
chemische industrie, 
transport en 
distributiebedrijven, 
energiebedrijven en 
waterbedrijven, 
mengvoederindustri
e, rubber en 
kunststofbedrijven, 
voedingsmiddelenin
dustrie  
grootschalige en 
kleinschalige opslag 
gevaarlijke stoffen, 
uitstoot van ZZS, 
Bevi en BRZO 

Specifiek opslag 
gevaarlijke stoffen en 
uitstoot van ZZS, Bevi 
en BRZO en legionella

Bij de industriele 
bedrijven blijven veel 
hercontroles nodig op 
basis van zaken die 
niet in orde zijn. 

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht op 
industriele 
bedrijven; afname 
in overtredingen 
naar 20% (2018  
40%) ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.5
Horeca, cafe's 
discotheken,

Toezicht op regels uit 
de 
omgevingsvergunning 
of het Ab; risico vooral 
geluid

Bij de in Deurne in 
2018 gecontroleerde 3 
risicovolle bedrijven 
zijn geen 
overtredingen 
geconstateerd.

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht naar 
aanleiding van 
programma; 
ongedaan maken 
van de overtreding ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.6 ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.7 ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.8

Autodemontage,natt
e en chemische 
wasserijen, 
bouwmaterialenprod
ucenten, 
metaalelektrobedrijv
en, bouwnijverheid

Toezicht op regels uit 
de 
omgevingsvergunning 
of het Ab; risico vooral 
afval, afvalwater, 
bodem en lucht

Bij de in 2018 
gecontroleerde metaal-
bedrijven en 
industriele bedrijven 
blijven veel 
hercontroles nodig op 
basis van zaken die 
niet in orde zijn 

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht naar 
aanleiding van 
programma; 
ongedaan maken 
van de overtreding ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.9

Benzinestation met 
en zonder LPG en 
met of zonder 
winkelfunctie

Toezicht op regels uit 
de 
omgevingsvergunning 
of het Ab; risico vooral 
afvalwater, bodem en 
(externe) veiligheid

Niet apart 
gemonitoord

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht naar 
aanleiding van 
programma; 
ongedaan maken 
van de overtreding ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.10

Sportvelden, 
sportgebouwen 
(kantines, 
zwembaden)

Toezicht op regels uit 
de 
omgevingsvergunning 
of het Ab; risico vooral 
geluid, licht en 
(externe) veiligheid

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht naar 
aanleiding van 
programma; 
ongedaan maken 
van de overtreding ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.11 Verzorgingstehuis

Toezicht op regels uit 
de 
omgevingsvergunning 
of het Ab; risico vooral 
energie

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht naar 
aanleiding van 
programma; 
ongedaan maken 
van de overtreding ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.12
Garage en 
autoherstelbedrijven

Toezicht op regels uit 
de 
omgevingsvergunning 
of het Ab; risico vooral 
lucht

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht naar 
aanleiding van 
programma; 
ongedaan maken 
van de overtreding ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.13
Supermarkten, 
kantoren

Toezicht op regels uit 
de 
omgevingsvergunning 
of het Ab; risico vooral 
energie

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht naar 
aanleiding van 
programma en 
project; ongedaan 
maken van de 
overtreding ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.14

Agrarisch; 
Glastuinbouw, 
akkerbouw en open 
grondteelt, 
hoveniers

Toezicht op regels uit 
de 
omgevingsvergunning 
of het Ab; risico vooral 
afvalwater, energie en 
licht

Bij de bedrijven blijven 
veel hercontroles 
nodig op basis van 
zaken die niet in orde 
zijn; Vooral 
overtredingen 
stookinstallaties en 
indirecte lozingen. 

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht naar 
aanleiding van 
programma; 
ongedaan maken 
van de overtreding ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB



3.15

Overige bedrijven en 
instellingen Type B 
(scholen, 
grootwinkelbedrijve
n, drukkerijen) 

Bevorderen dat 
voorschriften uit de 
omgevingsvergunning of 
melding worden nageleefd

Toezicht naar 
aanleiding van 
programma; 
ongedaan maken 
van de overtreding ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.16
Vuurwerkverkooppu
nten

Controles voor en 
tijdens de 
verkoopperiode van 
vuurwerk

Afgelopen jaren in 
Deurne geen 
overtredingen 
geconstateerd

Bevorderen dat de opslag 
en verkoop bij 
vuurwerkverkooppunten  
conform de regels gebeurt

Toezicht elk jaar 
op alle 
vuurwerkverkoopp
unten; geen 
overtredingen ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.17

Overige bedrijven en 
instellingen Type A 
(huisartsen, 
tandartsen, 
praktijkruimtes e.d.)

Bevorderen dat 
voorschriften uit het Ab 
worden nageleefd ODZOB

ROK milieu 
extern 
budget 
ODZOB

3.18 Stookmeldingen

Controle naar 
aanleiding van 
stookontheffing en 
illegaal stoken via 
gebiedsgericht 
toezicht

Bevorderen legaal 
stookgedrag en afname 
stoken in het algemeen

Toezicht naar 
aanleiding van 
meldingen; 
ongedaan maken 
van de overtreding VTH

3.19
Bodemenergiesyste
men (gesloten)

Toezicht op de 
aanleg/boren van 
gesloten 
bodemenergiesysteme
n

Sinds 2018 zijn er 14 
meldingen gedaan van 
gesloten 
bodemenergiesysteme
n (energietransitie en 
aargasvrij), nog geen 
toezicht op uitgevoerd

Beschermen van het 
drinkwater en afsluitende 
grondlagen door toezicht 
tijdens de aanleg. 
Bescherming riolering en 
ontvangende 
rioolwaterzuiveringsinstall
atie en kwaliteit 
oppervlaktewater

Toezicht op de 
aanleg; 
toezichtssteekproe
f van 2 in 2020; 
geen 
overtredingen ODZOB

verhoging 
budget nodig

extern 
budget 
ODZOB

3.20

Grondstromen en 
inrichtinggebonden 
activiteiten met 
grond

Toezicht op 
toepassing en 
transport (herkomst 
en eindbestemming) 
van grond; 
administratieve 
(meldingen en 
onderzoeken) en 
fysieke controles (o.a. 
opslagwijze van de 
grond) Nog niet bekend

Bevorderen dat regels 
m.b.t. grondstromen 
worden nageleefd

Toezicht op de 
melding; 
steekproeven 6x 
jaar; geen 
overtredingen en 
meer meldingen ODZOB

extern 
budget 
ODZOB

3.21 SSIB

Toezicht door 
deelnemers SSIB op 
basis van jaarlijks 
vasgestelde 
prioriteiten, w.o. 
motorcrossen, 
stroperij

Voorkomen en beperken 
van diverse niet Wabo-
gerelateerde overtredingen 
in het buitengebied

Toezicht in het 
buitengebied op 
basis van klachten 
en meldingen en 
acties: ongedaan 
maken van 
geconstateerde 
overtredingen SSiB

extern 
budget 
ODZOB

3.22 PIT

Toezicht en 
handhaving integraal 
en divers

Zeer intensief en 
gericht op excessen 
en verwachte 
probleem-gebieden. 
Taak niet eerder 
opgenomen in VTH-
beleidsplan 2020-
2023. Inzet Pit vraagt 
in 2019 om meer 
toezichturen (deels 
Wabo en Oroo)

Voorkomen/Beperken 
overtredingen divers 
(Wabo (bestemmingsplan, 
bouwen, milieu), Wbb, APV, 
Opiumwet, etc.) 

Inzet in PIT-
verband; <50% 
overtredingen; 
Daar waar we wat 
constateren, wordt 
de overtreding 
opgelost ODZOB

verhoging 
budget nodig

extern 
budget 
ODZOB

3.23
Klachten en 
meldingen

2018 366 meldingen 
waarvan 319 
stankklachten

3.24
bestuursrechtelijk 
optreden

2018 7x Last Onder 
Dwangsom 
aanzeggingen 2 lasten 

3.25
Strafrechtelijk 
optreden 2018 2x Proce verbaal

3.26 BiBob breed?
3 Totaal Milieu


