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Inleiding
1.1

Achtergrond

De nationale Kwaliteitscriteria zijn in 2009 ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie van het Rijk, IPO en
VNG om te komen tot eenduidige criteria, waaraan vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTHtaken) moeten voldoen. De Kwaliteitscriteria hebben betrekking op de uitvoering van VTH-taken zoals
bedoeld in artikel 2.1 en 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het doel van de
Kwaliteitscriteria is dat elke gemeente, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en provincie
kan beschikken over voldoende deskundigheid en capaciteit voor de uitvoering van de taken op het
gebied van vergunningverlening en handhaving. Daarnaast moet worden voldaan aan criteria voor
proces, prioritering en inhoudelijke kwaliteit. De criteria zijn beschreven en vastgelegd in het handboek
’Kwaliteitscriteria 2.1’.
Begin 2013 is een tweejarig implementatietraject gestart, dat gezamenlijk is opgezet door provincies en
gemeenten. In dit traject zijn gemeenten in de gelegenheid gesteld om te toetsen of zij kunnen voldoen
aan de Kwaliteitscriteria en welke verbeterpunten eventueel nodig zijn. Voor deze ‘startmeting’ is een
zogenoemde zelfevaluatietool beschikbaar gesteld.
De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht (Brabantse Wal-gemeenten) hebben,
ieder afzonderlijk, de zelfevaluatietool ingevuld. Uit de zelfevaluatie komt naar voren dat de gemeenten
momenteel nog niet op alle aspecten van de Kwaliteitscriteria voldoen. Er zijn nog verbeteringen
mogelijk. De drie gemeenten willen op basis van een gezamenlijk verbeterplan verbeteracties uitvoeren,
zodat alsnog voldaan wordt aan het niveau van de Kwaliteitscriteria.
Eind 2014 heeft de voorgenomen wettelijke implementatieproces VTH-Kwaliteitscriteria een andere
wending gekregen. Het wetsvoorstel ‘VTH-wet’1, een wijziging van de Wabo waarin de Kwaliteitscriteria
een wettelijke grondslag zouden krijgen is om verschillende redenen flink aangepast. Toch hebben de
Brabantse Wal-gemeenten besloten het implementatietraject voort te zetten. De reden hiervoor is dat
de drie gemeenten een hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en een optimale dienstverlening wil
blijven waarborgen. De Kwaliteitscriteria zijn daarbij een goed uitgangspunt. Daarnaast blijft de
verwachting dat een gedeelte van de Kwaliteitscriteria vrijwel zeker een wettelijke basis gaat krijgen.
De gemeenten hebben de komende jaren niet alleen met VTH-kwaliteitscriteria te maken, maar ook met
de (verwachte) invoering van een nieuw stelsel van Kwaliteitsborging in de bouw en de omvangrijke
Omgevingswet. Verder zullen de drie Brabantse Wal-gemeenten door een toenemende complexiteit van
taken en het wettelijke voornemen van een landsdekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten
steeds vaker moeten samenwerken met externe partijen. De onzekere en wisselende conjunctuur draagt
daarnaast bij aan onzekere inkomsten, bezuinigingen en een onvoorspelbare werkvoorraad.
De geschetste ontwikkelingen bepalen mede de koers en keuzes van de gemeenten voor het
verbetertraject en zullen daarom in dit verbeterplan ook nader worden beschouwd.

1

Wijzigingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
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Doelstelling

Naar aanleiding van de achtergrond is de hoofddoelstelling voor het verbeterplan als volgt geformuleerd:
Op basis van de landelijke VTH-Kwaliteitscriteria willen de gemeenten Bergen op Zoom,
Steenbergen en Woensdrecht in gezamenlijkheid een hoogwaardige uitvoering van VTHtaken en een optimale dienstverlening waarborgen.

De hoofddoelstelling krijgt vorm en inhoud door het opstellen van een gezamenlijk verbeterplan. De
subdoelstellingen voor het verbeterplan zijn in het kader hieronder beschreven.

-

In kaart brengen van relevante ontwikkelingen in het VTH-taakveld;
In kaart brengen van gezamenlijke resultaten uit de startmeting en het formuleren
van verbeterpunten ten opzichte van de in het handboek ’Kwaliteitscriteria 2.1’
opgenomen eisen.
Het (her)bepalen en vastleggen van een ambtelijke en bestuurlijke koers voor de
uitvoering van VTH-taken in de Brabantsewal-gemeenten.
Vastleggen van concrete verbeteracties op grond van een breed gedragen koers.
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Procesverloop opstellen verbeterplan Brabantse Wal

Deze paragraaf beschrijft beknopt het proces en route waarlangs het gezamenlijke verbeterplan tot stand
is gekomen. Het verbeterplan is een onderdeel van het totale implementatieproces dat in de oplegnotitie
van dit document is beschreven.

Processtappen

1. Allereerst zijn de zelfevaluatietools van de drie afzonderlijke gemeenten voor een tweede keer
ingevuld en beoordeeld. Deze tweede invulling is voor de drie gemeenten uitgevoerd door het
adviesbureau Senze. Door de zelfevaluaties op een eenduidige wijze te beoordelen ontstaat
een gezamenlijk vertrekpunt waarbij de juiste verbeterpunten en samenwerkingsvormen
benoemd konden worden. De resultaten van de ‘startmetingen’ zijn bij de afzonderlijke
gemeenten besproken.
2. Vervolgens zijn in een sessie voor de Werkgroep ‘verbeterplan Brabantse Wal’ de gezamenlijke
resultaten en verbeterpunten ten opzichte van de Kwaliteitscriteria gepresenteerd aan de MT’s,
personeel, verantwoordelijk bestuurders en OR.
3. Niet alleen de Kwaliteitscriteria bepalen de keuzes voor dit gezamenlijke verbeterplan. Ook
andere VTH-ontwikkelingen zijn relevant en in beeld gebracht. Het gaat met name om de
Omgevingswet en het nieuwe stelsel van Kwaliteitsborging in de bouw.
4. Beschikbare expertise en capaciteit vormen niet uitsluitend de basis voor het verbeterplan. Ook
de bestuurlijke keuzes bepalen de inhoud van dit verbeterplan. De gezamenlijke koersbepaling
is daarom een belangrijke aspect van het verbeterplan (zie hoofdstuk vier).
Samengevat is hieronder in een figuur het procesverloop in grote lijnen weergegeven.
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Opbouw van het Verbeterplan

Het verbeterplan beschrijft allereerst in hoofdstuk twee verschillende ontwikkelingen in het VTH-taakveld
die van invloed kunnen zijn op de toekomstige rol en taak van de drie Brabantse gemeenten. Het gaat
hierbij met name om nieuwe wet- en regelgeving.
Hoofdstuk drie brengt de gezamenlijke resultaten uit de ‘tweede’ startmeting in kaart. Volgens landelijke
afspraak dient een startmeting aan de gemeenteraad ter informatie te worden aangeboden. De
gezamenlijke startmeting van de Brabantse Wal-gemeenten is het uitgangspunt voor dit verbeterplan en
is daarom als bijlage ter informatie aan het verbeterplan toegevoegd.
Hoofdstuk vier beschrijft de koers en uitgangspunten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen
en Woensdrecht om voor nu en in de toekomst een hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en een
optimale dienstverlening te waarborgen. Deze koers vormt de ‘richting’ voor het verbetertraject.
In hoofdstuk vijf worden op grond van verbeterpunten en strategisch kader de verbeteracties
geformuleerd. Hoofdstuk vijf gaat daarnaast nader in op de benodigde investeringen, planning,
besluitvorming en communicatie. Uiteindelijk wordt het gezamenlijke verbeterplan per gemeente
uitgewerkt in een projectplan. Het projectplan blijft in het onderhavige verbeterplan buiten beschouwing.
Tenslotte zijn enkele bijlagen aan dit verbeterplan toegevoegd, namelijk de gezamenlijke startmeting, en
aanverwante rapportages.
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VTH-ontwikkelingen
Gemeenten in Nederland krijgen de komende jaren te maken met nieuwe wet- en regelgeving,
deregulering en decentralisatie van overheidstaken. Met name op het gebied van vergunning, toezicht
en handhaving spelen er tal van ontwikkelingen. Bij voorstellen die nog wettelijk geïmplementeerd
moeten worden is er vaak nog sprake van onzekerheid over de verwachte veranderingen. Al deze
verwachtingen en vraagstukken hebben ook impact op de gemeenten in de Brabantse Wal. Belangrijke
vraag hierbij is hoe de gemeenten moeten acteren op al deze ontwikkelingen en welke uitwerking deze
ontwikkelingen hebben op het VTH-verbeterplan.
Dit hoofdstuk beschrijft verschillende ontwikkelingen in het taakveld van vergunningverlening, toezicht
en handhaving (VTH). De eerste paragraaf gaat nader in op het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de
bouw. De tweede paragraaf beschrijft de VTH-kwaliteitscriteria en in de derde paragraaf worden de
voorbereidingen van de Omgevingswet nader beschouwd.

2.1

Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw

Onder voorzitterschap van oud-minister Sybilla Dekker heeft de commissie Fundamentele Verkenning
Bouw in 2008 (‘Commissie Dekker’) onderzoek gedaan naar de rol van wet- en regelgeving in het
bouwproces. De begrippen ‘vertrouwen’ en ‘verantwoordelijkheid’ staan hierbij centraal. Vanuit het
principe ‘Publiek wat moet, privaat wat kan’, heeft de commissie aan de overheid en bedrijfsleven een
aantal aanbevelingen gedaan waarin de verantwoordelijkheden voor vergunningverlening en toezicht
opnieuw en uitdrukkelijker worden overgedragen aan de markt. De Woningwet wijst immers al langer op
de uiteindelijke verantwoordelijkheid van private partijen voor het eindresultaat van bouwwerken.
Bij de kwaliteitsborging in de bouw gaat het om een aanpassing van de Wabo, de Woningwet en het
Burgerlijk Wetboek, waarmee de bouwtechnische toets en toezicht voor ‘bouwen’ wordt overgedragen
aan de markt. De bouwtechnische toets en toezicht kunnen uitgevoerd worden door een marktpartij, de
‘kwaliteitsborger’. De overheid behoudt haar taak voor toetsing aan het bestemmingsplan, welstand en
omgevingsveiligheid. Daarnaast blijft de gemeente bevoegd gezag voor het toezicht op bestaande
bouw.
Door de beschreven taakverschuiving kunnen bestuurlijke keuzes gemaakt worden om de
focus van controles vooraf (vergunningverlening) en toezicht tijdens bouwen te verschuiven
naar controles achteraf (toezicht en handhaving van bestaande bebouwing).

Bij gereedmelding van een bouwwerk moet bij het bevoegd gezag een verklaring worden ingediend dat
gebouwd is volgens de wettelijke voorschriften. Deze verklaring wordt afgegeven door de
kwaliteitsborger. Indien het bevoegd gezag twijfelt aan de juiste kwaliteit dan moet dit door de
vergunninghouder aangetoond worden. Daarmee kan het bouwwerk vooralsnog in gebruik worden
genomen. Na gereedmelding treedt het bouwwerk toe tot de bestaande gebouwvoorraad. Toezicht
daarop blijft een taak van het bevoegd gezag.
Om effectief te kunnen handhaven heeft de overheid informatie nodig over de gerealiseerde
bouwwerken, ook die in het nieuwe stelsel onder kwaliteitsborging worden gerealiseerd. Momenteel
wordt onderzocht hoe dit kan worden georganiseerd middels het ‘as-built’ dossier.
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Op basis van dit ‘as-built’ dossier kan de overheid handhavend optreden en ook de ingebruikname van
een bouwwerk opschorten, totdat aangetoond is dat alles in orde is.
Inmiddels zijn drie kwartiermakers een toelatingscommissie aan het oprichten. Deze toelatingscommissie
moet zorg dragen voor toelating en registratie van instrumenten die gebruikt mogen worden.
Met de kwaliteitsborging voor bouwen nemen de Brabantse Wal-gemeenten verder afstand
van vergunningverlening en toezichthoudende taken. De gemeenten behouden echter de
taak voor bestuursrechtelijke handhaving en veiligheid voor de directe omgeving.

De definitieve spelregels voor de kwaliteitsborging in de bouw zijn nog niet afgebakend en vastgesteld.
Er worden verschillende instrumenten onderzocht die naar verwachting een plaats krijgen binnen het
nieuwe stelsel. Enkele voorbeelden die nu al bestaan zijn:
1. Toepassing BRL’s (Beoordelingsrichtlijnen)
2. Erkenningsregelingen
3. Garantieregelingen
4. Bouwen onder certificaat
Hieronder volgt een korte toelichting per instrument.
1. Toepassing BRL’s
Een instrument dat naar verwachting een plaats krijgt binnen het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in
de bouw is de toepassing van KOMO-gecertificeerde BRL’s (Beoordelingsrichtlijnen). In een
beoordelingsrichtlijn zijn o.a. kwaliteitseisen, procedures, protocollen en vereiste rapportages
vastgelegd. De vastgelegde richtlijnen hebben betrekking op technische voorschriften, gebruikseisen,
duurzaamheidseisen en esthetische eisen die gesteld kunnen worden aan producten, processen en
diensten. Indien er sprake is van relevante wettelijke voorschriften wordt de betreffende BRL, ook erkend
door de Stichting Bouwkwaliteit. Beoordelingsrichtlijnen die van belang zijn voor private
kwaliteitsborging zijn BRL 5019 en 5006. Deze BRL’s zijn vastgesteld door het gezamenlijke College
van Deskundigen (GCvD), aanvaard door de Stichting Bouwkwaliteit en geaccepteerd door de stichting
KOMO. BRL 5019 is een beoordelingsrichtlijn voor het KOMO managementsysteem certificaat voor
bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit. Hiermee toont de gecertificeerde organisatie aan dat vereiste
kwalificaties daadwerkelijk structureel ingezet worden voor het toetsen van berekeningen, tekeningen en
overige relevante documenten aan het Bouwbesluit. BRL 5006 is een beoordelingsrichtlijn voor het
KOMO managementsysteemcertificaat voor toezicht op de bouw. Hiermee toont de gecertificeerde
organisatie aan dat vereiste kwalificaties daadwerkelijk structureel ingezet worden voor het uitvoeren van
toezicht op de bouw.
2. Erkenningsregelingen
De erkenningsregeling kleine bouwwerken (EKB) is een instrument dat op dit moment ontwikkeld wordt
voor toepassing in het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw. Met de regeling moet vertrouwen
ontstaan dat een te bouwen bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. De
Erkenningsregeling moet een laagdrempelig instrument worden dat door architecten, aannemers,
bouwkundig adviseurs, private toetsers-en toezichthouders toegepast kan worden. Het instrument voegt
hiermee een ‘audit laag’ toe aan het takenpakket van de gebruikers. In het bijzonder de BNA is
voorstander van een EKB en vervult hier een voortrekkersrol. Voor de reikwijdte waarin dit instrument
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ingezet kan worden is aangesloten bij de definiëring van scope I uit de BRL 5019 en 5006. Dit betekent
dat de EKB gericht is op kleine veelvoorkomende bouwwerken.
Hieronder vallen o.a. vrijstaande woningen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 500 m2.
Geschakelde of twee-onder-een-kap woningen vallen niet onder scope I. Hoewel aansluiting is gezocht
bij de definiëring van de BRL’s maakt de EKB hiervan geen onderdeel uit en zal als apart instrument
ontwikkeld worden.
3. Garantieregelingen
Naast de keus voor een gecertificeerde vorm van bouwtechnische toets en toezicht, bestaan er in het
huidige stelsel ook andere mogelijkheden van private kwaliteitsborging. Een voorbeeld hiervan is de
garantieregeling. Door een onafhankelijke partij wordt een waarborgcertificaat afgegeven, waarmee
deze borg staat voor de technische kwaliteit van een bouwwerk. Er zijn momenteel verschillende partijen
in Nederland die een dergelijke garantieregeling aanbieden. Een belangrijk voorbeeld van een
garantieregeling is de erkende Technical Inspection. Service (TIS). Dit is een keurmerk waarbij de TISpartij op een onafhankelijke en deskundige wijze toetst of de bouwkwaliteit van een bouwwerk voldoet
aan het Bouwbesluit. Organisaties die als deskundig en onafhankelijk toetser willen werken kunnen een
keurmerk aanvragen bij IKO-BKB. Dit keurmerk is door het College van Deskundigen vastgesteld, waarin
ook de Bouwbesluittoets is opgenomen (TIS-BB). Hiermee sluit de regeling aan op het nieuwe stelsel van
Kwaliteitsborging in de bouw. Een onafhankelijke deskundige organisatie toetst risicogericht het ontwerp
en houdt toezicht op de uitvoering. Hiermee zou een bouwtechnische toets en toezicht door de
gemeente niet langer nodig zijn. Aanvragers/initiatiefnemers kunnen zich met de TIS-erkenningsregeling
verzekeren voor verborgen gebreken aan bouwwerken. Het gaat bij verborgen gebreken om gebreken
aan constructieve delen van het bouwwerk die tijdens de oplevering niet bekend waren. Een verzekering
dekt vanaf de opleveringsdatum gedurende een bepaalde periode de kosten van reparatie en vervanging
van een bouwwerk. Partijen die deze werkwijze al toepassen zijn bijvoorbeeld Woningborg, Bouwgarant
en Plangarant.
4. Ontwerpen onder certificaat
Een instrument dat onder het nieuwe stelsel wordt onderzocht is het ontwerpen onder certificaat. Hierbij
geeft een ontwerper een eigen verklaring dat een plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.
Dit gebeurt door het afsluiten van een zogenoemde verzekerde garantie. Een voorbeeld hiervan is de
Verbouwgarantie die valt onder het keurmerk Bouwgarant. Deze verzekering garandeert dat dat
geleverde producten een bepaalde kwaliteit of eigenschappen bezitten en optredende gebreken worden
voorkomen. Deze verzekering dwingt de bouwer en ontwikkelaar om kwaliteit te leveren en te voldoen
aan de wettelijke voorschriften uit het Bouwbesluit. Het ligt voor de hand dat de verzekeraar ook zorgt
voor toezicht en een opleveringskeuring.
Stand van zaken private kwaliteitsborging
Op 27 november 2013 heeft minister Blok een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om de plannen voor
het wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw nader toe te lichten. Op 27 maart 2014 is het onderwerp
in Algemeen Overleg tussen de Kamercommissie en minister Blok besproken wat heeft geleid tot enkele
wijzigingen van het voorgenomen stelsel. De kwaliteitsborging wordt nu gefaseerd ingevoerd, waarbij
allereerst ‘eenvoudige’ bouwwerken door private partijen getoetst mogen worden. Eind november 2014
is in overleg met de stuurgroep Kwaliteitsborging door het ministerie van BZK een definitie voor
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‘eenvoudige’ bouwwerken vastgesteld. Deze definitie is als advies afkomstig van het instituut voor
Bouwkwaliteit. Onder eenvoudige bouwwerken wordt het volgende verstaan:
- Woonfuncties tot en met maximaal 3 bouwlagen;
- Bouwwerken geen gebouw zijnde;
- Lichte industriefunctie met een hoogste gelegen vloer van een verblijfsgebied niet hoger dan 4
meter;
- Overige bouwwerken niet bedoeld voor het verblijven van personen, met een totale hoogte van
ten hoogste 20 meter boven maaiveld;
- Geen melding of vergunningsplicht voor brandveilig gebruik.
Begin maart 2015 kwamen berichten in de pers naar buiten over een nieuwe aanpassing van het
wetsvoorstel kwaliteitsborging in de bouw. Uit betrouwbare bronnen blijkt dat naar aanleiding van
overleg met marktpartijen bij inwerkingtreding van het nieuwe stelsel allereerst gestart wordt met
eenvoudige bouwwerken in het kader van nieuwbouw en seriematige verbouwprojecten. Voorbeelden
van ‘eenvoudige’ nieuwbouw en seriematige bouwprojecten die worden genoemd zijn projectmatige
woningbouwprojecten grondgebonden woningen en seriematige verbouwprojecten zoals projecten als
blok voor blok, mutatieaanpak energiebesparing en grootschalig onderhoud. De overige bouwwerken
volgen op een nader te bepalen tijdstip.
Deze berichten hebben inmiddels veel discussie opgeleverd en de onzekerheid en onduidelijkheid
omtrent het wetsvoorstel is toegenomen.

2.2

VTH Kwaliteitscriteria

De kwaliteitscriteria zijn in 2009 ontstaan als een voortvloeisel van de ‘package deal’ die is gesloten tussen
het Rijk, IPO en VNG. Enerzijds is daarin afgesproken om de milieutaken (het Basistakenpakket) regionaal
te organiseren in Omgevingsdiensten (OMWB). Anderzijds is afgesproken om voor de overige taken
kwaliteitsafspraken te maken. Het doel van de kwaliteitscriteria is dat elke gemeente, OMWB en provincie
kan beschikken over voldoende deskundigheid en capaciteit voor de uitvoering van de taken op het
gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Ook moet worden voldaan aan procescriteria die
beschrijven waaraan beleid en bedrijfsvoering moeten voldoen.
Begin 2013 is een tweejarig implementatietraject gestart, dat gezamenlijk is opgezet door provincie en
gemeenten. In dit traject zijn gemeenten in de gelegenheid gesteld om te toetsen of zij kunnen voldoen
aan de kwaliteitscriteria en welke verbeterpunten nog nodig zijn. Hiervoor is een zogenoemde
zelfevaluatietool beschikbaar gesteld.
De zelfevaluatietool is opgebouwd uit grofweg twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de beoordeling
van deskundigheidsgebieden. Met het onderdeel deskundigheidsgebieden wordt in kaart gebracht
welke expertise en capaciteit de betreffende gemeente beschikbaar heeft om de VTH-taken uit te voeren
en hoe deze zich verhouden tot de gestelde kwaliteitscriteria2. Het tweede onderdeel is de beoordeling
van de procescriteria. De inhoudelijke kwaliteit en landelijke prioritering van VTH-taken zijn als
onderdelen van de kwaliteitscriteria sterk met de procescriteria verweven. Op basis van de zogenaamde
2

Belangrijke opmerking hierbij is dat met de inwerkingtreding van de kwaliteitsborging niet langer eisen gesteld worden aan de
gemeentelijke organisatie m.b.t. toetsing aan het Bouwbesluit 2012 bij vergunningverlening of het toezicht tijdens de bouw.
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dubbele beleidscyclus ‘BIG-8’ worden beleid, werkprocessen, bedrijfsvoering en interne
kwaliteitsborging getoetst aan de kwaliteitscriteria. Omdat de inhoudelijke kwaliteit en prioriteit
onderdeel uitmaken van één proces, worden deze onderdelen gemakshalve als één onderdeel van de
kwaliteitscriteria beschouwd. We noemen dit onderdeel daarom kortweg procescriteria.
Tot voor kort was het streven om de kwaliteitscriteria vanaf 2015 wettelijk te verankeren in de
zogenoemde ‘VTH-wet’. De VTH-wet moet de Wabo, het Bor en de Mor wijzigen, zodat de
kwaliteitscriteria niet vrijblijvend zijn, maar een wettelijk kader krijgen. Daarnaast wordt door middel van
de VTH-wet een landsdekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten vastgelegd.
Met name vanuit de wetenschappelijke wereld (Omgevingsdiensten onder de bestuurlijke loep, Elzinga,
2014 e.a.’) zijn er nieuwe, kritische inzichten geuit over de VTH-wet. De kritiek was met name gericht op
de combinatie van een wettelijke landsdekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten enerzijds, en
een minimum wettelijk kwaliteitsniveau anderzijds.
Deze inzichten hebben de besluitvorming over het wetsvoorstel VTH-wet sterk beïnvloed. Na het
onderzoeksrapport van Elzinga heeft ook het VNG zich uitgesproken tegen het wetsvoorstel en de
commissie Wolfsen opdracht gegeven om het verplichte RUD-stelsel en kwaliteitscriteria vanuit
gemeentelijk perspectief te evalueren.
De VTH-wet zou in januari 2015 inwerking moeten treden. In afwachting van de resultaten uit het rapport
van commissie Wolfsen heeft de staatssecretaris op 26 augustus 2014 schriftelijk laten weten de
wetsimplementatie uit te stellen. Hiermee zijn mogelijkheden geschapen om op basis van resultaten uit
het rapport van de commissie Wolfsen aanpassingen met betrekking tot het wetsvoorstel te bespreken.
Op 11 september 2014 is het rapport ‘Vertrouwen, Tempo en Helderheid’ door de commissie Wolfsen
gepresenteerd. Hierin adviseert de commissie dat het voorstel VTH-wet op een aantal punten moet
worden aangepast. Met name de wettelijke verankering van kwaliteitscriteria en een landsdekkend
netwerk van regionale uitvoeringsdiensten stuit op bezwaren. De commissie ziet meer kansen voor een
gemeentelijk kwaliteitsplan waarin staat hoe gemeenten hun VTH-taken uitvoeren.
Na de presentatie van het rapport ‘Wolfsen’ is op 26 november 2014 door het Bestuurlijk
Omgevingsberaad een besluit genomen over een aanpassing van het wetsvoorstel. Dit heeft geleid
enkele aanpassingen die relevant zijn voor dit onderzoek.
In september 2015 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen.
Het wetsvoorstel wordt in december 2015 door de Eerste Kamer behandeld.

Kwaliteitsverordening
Wat betreft de kwaliteitscriteria gelden er na aanpassing van het wetsvoorstel alleen uniforme
kwaliteitscriteria voor zes omgevingsdiensten die toezien op BRZO-bedrijven. Dit zijn bedrijven met
risico’s op grote ongevallen. Daarnaast hebben het IPO en de VNG in 2015 een modelverordening
opgesteld waarin kwaliteitscriteria op lokaal en/of regionaal niveau worden vastgelegd.
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De verordening gaat uit van een brede verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies voor kwaliteit.
Dat wil zeggen dat als vertrekpunt wordt genomen dat alle taken op grond van de Wabo en de betrokken
wetten, onderwerp van de verordening vormen. Het gaat dan om thuistaken, die de gemeente “in eigen
huis” verricht en de basistaken die door omgevingsdiensten uitgevoerd worden. Behalve milieutaken
betreft het dus ook de zogenaamde "BRIKS-taken" (bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunningen).
De eisen die de verordening aan de ambtelijke organisaties stelt, berusten op het vertrekpunt van de
Kwaliteitscriteria 2.1 die toegepast dienen te worden volgens de regel “comply or explain”. Of je volgt
de Kwaliteitscriteria of je motiveert waarom je er niet aan wil of kan doen.
De verordening stelt eensluidende regels waarnaast op grond van artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit
omgevingsrecht beleid moet worden gevoerd over de kwaliteit. Zo bevat artikel 7.1 e.v. van het Besluit
omgevingsrecht (Bor), procedurele regels voor handhavingsbeleid door het Wabo-bevoegd gezag. Dit
houdt in dat het college verplicht is tot:
-

het stellen van doelen,
het identificeren van activiteiten ter uitvoering daaraan,
de inrichting van de uitvoeringsorganisatie,
het monitoren en het rapporteren daarover.

Volgens het wetsvoorstel VTH gaan deze regels ook gelden voor de vergunningverlening. Het Bor wordt
hiervoor gewijzigd.
De gemeenteraad stelt twee verordeningen vast:
-

een verordening voor de basistaken die de Omgevingsdienst uitvoert, afgestemd in de regio;
een verordening voor de ‘thuistaken’ die zij zelf uitvoert, Wabo-breed.

In de verordening(en) liggen de kwaliteitsniveaus vast waaraan het College van B&W gebonden is. Dit
niveau is de Kwaliteitscriteria 2.1, zowel voor de deskundigheidsgebieden als de procescriteria. Er is een
mogelijkheid om van de Kwaliteitscriteria af te wijken. Hiervoor zijn er twee mogelijke redenen.
De eerste reden is wanneer niet aan de Kwaliteitscriteria 2.1 voldaan kan worden. Meestal is dit een
tijdelijke situatie. Dat kan zijn door een (ambtelijke) fusie, of een andere vorm van ambtelijke
samenwerking in de regio. De tweede reden is wanneer de gemeente niet aan de Kwaliteitscriteria 2.1
wil voldoen. Deze situatie doet zich voor wanneer een gemeente in het VTH- beleid de keuze maakt om
bepaalde preventieve toetsingen of toezicht beperkt of niet uit te voeren. Hierdoor komen bepaalde
taken minder of niet voor waardoor het moeilijk wordt om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1.
Deze laatste reden vraagt van een gemeente wel dat zij een heldere visie heeft op wat zij wil bereiken
binnen de fysieke leefomgeving. Dit moet zijn vastgelegd in helder beleid waarin de koers is bepaald.
Mochten de ingezette instrumenten niet leiden tot een kwaliteitsverbetering voor de uitvoering van
vergunning, toezicht en handhaving kan door de rijksoverheid alsnog besloten worden om uniforme
criteria vast te leggen.
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Samengevat:
-

Voor BRZO-bedrijven blijven er uniforme VTH-kwaliteitscriteria gelden.
De kwaliteitscriteria zelf worden niet landelijk vastgelegd, maar in gemeentelijke en
provinciale verordeningen.
De gemeenteraad stelt twee verordeningen vast: een verordening voor de
basistaken die de Omgevingsdienst uitvoert en een verordening voor ‘thuistaken’
Voor de inhoudelijke kwaliteit van strategieën, programma’s, protocollen en
processen geldt een wettelijke basis die verder uitgebreid gaat worden voor alle
VTH-taken.

Uitgangspunt voor dit gezamenlijke verbeterplan
Met het nieuwe wetsvoorstel VTH-wet verdwijnt niet de volledige wettelijke basis voor kwaliteitscriteria.
Het uitgangspunt is daarom dat de drie gemeenten in de Brabantse Wal streven naar een optimale en
hoogwaardige uitvoering van VTH-taken. Hierbij zijn de uniform opgestelde Kwaliteitscriteria als maatstaf
genomen. Dit uitgangspunt blijft dan ook de basis voor het gezamenlijke verbeterplan. Slechts in enkele
gevallen wordt van de Kwaliteitscriteria afgeweken. Dit gebeurt in situaties waarbij de lokale behoefte
onvoldoende aansluiting vindt bij de voorwaarden die in de landelijk opgestelde criteria zijn opgenomen.
Het blijft van belang dat ook bij ‘Kwaliteitscriteria a la Brabantse Wal’ de kwaliteit, veiligheid en
dienstverlening op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gewaarborgd blijft.

2.3

Omgevingswet

Op 1 juli 2015 is de Omgevingswet met een ruime meerderheid van stemmen door de Tweede Kamer
aangenomen. De Omgevingswet presenteert een stelselherziening die met de inwerkingtreding van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in gang is gezet. De Wabo is gericht op een integratie
van uitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In de Omgevingswet
wordt de lijn verder door gezet naar een integratie van beleid, visie en normstelling in één wettelijk
systeem. Het doel van de Omgevingswet is een verdere bundeling van de wetgeving op het gebied van
de fysieke leefomgeving. Dit gebeurt door 26 bestaande wetten (deels) op te laten gaan in één nieuwe
Omgevingswet. Hierbij gaat het onder andere om de Wabo, Wet ruimtelijke ordening, Crisis- en
herstelwet en de Ontgrondingenwet. Ook de Monumentenwet, Waterwet, Woningwet en Wet
milieubeheer worden gedeeltelijk in de Omgevingswet opgenomen. Door veel bedrijven en burgers
wordt het omgevingsrecht al jarenlang als ingewikkeld en omvangrijk ervaren. De bundeling van regels
moet leiden tot vereenvoudiging van de wet- en regelgeving. Ook wordt aansluiting gezocht bij
bestaande Europese regelgeving. Met de Omgevingswet wordt meer ruimte geboden voor algemene
bepalingen om regelgeving voor burgers en bedrijven inzichtelijker te maken en bevordert het
gebruiksgemak. Waar toch een vergunning aangevraagd moet worden geldt als uitgangspunt één loket,
één bevoegd gezag en één besluit. De Omgevingswet moet leiden tot meer flexibiliteit in het
instrumentarium zodat gedifferentieerd per regio specifiek gewerkt kan worden. Hiermee wordt de
meest gewenste ontwikkeling en behoud van een optimale kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd.
Kortom, de stelselherziening voor de nieuwe Omgevingswet moet leiden tot:
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Snellere procedures;
Hogere voorspelbaarheid, inzichtelijkheid en gebruiksgemak;
Meer bestuurlijk afwegingsruimte;
Meer samenhang beleid, besluitvorming en regelgeving.

Met het motto ‘eenvoudig beter’ moet wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving
eenvoudiger, transparanter, voorspelbaarder en beter uitvoerbaar worden. Daarvoor zijn ‘tools’ nodig
die goed inzetbaar zijn en ruimte bieden voor bestuurlijke afweging. De Omgevingswet moet immers
ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Hieronder volgt een beschrijving van kerninstrumenten die naar
verwachting daarvoor worden ingezet.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is integraal beleid voor de fysieke leefomgeving dat geldt voor een bepaald gebied.
Het beleid richt zich op de langere termijn. De Omgevingsvisie is te vergelijken met de huidige
structuurvisie die is opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening, maar onderscheidt zich daarvan door
een meer integrale benadering van beleidssectoren.
Plan of programma
Een plan of programma is een uitwerking van de Omgevingsvisie. In een plan of programma worden
beleidssectoren uit het integrale beleid gespecificeerd in doelen en maatregelen. Een plan of
programma is dus niet integraal. Een plan of programma is te vergelijken met de uitvoeringsparagraaf
van een structuurvisie.
Algemene rijksregels
De Algemene rijksregels komen in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) die door de rijksoverheid
worden opgesteld. Deze Algemene rijksregels worden uitgewerkt in het Besluit activiteiten leefomgeving
(milieuregelgeving) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (bouwregelgeving). Uitgangspunt van
Algemene rijksregels is dat vergunningplicht wordt beperkt.
Decentrale regels
Elke decentrale overheid (gemeente, provincie en waterschap) beschikt met de inwerkingtreding van de
Omgevingswet over één gebiedsdekkende regeling waarin regels voor de fysieke leefomgeving zijn
gebundeld. Voor de gemeente is dat het Omgevingsplan en voor de provincie de Provinciale
omgevingsverordening. Het waterschap stelt een Waterschapsverordening vast. Het gemeentelijke
Omgevingsplan en de Waterschapsverordening zullen regels bevatten die burgers en bedrijven binden.
In de provinciale omgevingsverordening zullen vooral instructies worden opgenomen die gelden voor
gemeenten en waterschappen.
Omgevingsvergunning
Met de omgevingsvergunning wordt verder voortgebouwd op het stelsel onder de Wabo. Door invoering
van de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht middels een omgevingsvergunning verder gebundeld
en geharmoniseerd. Zo gaan bijvoorbeeld ook vergunningen uit lokale verordeningen op in de
omgevingsvergunning.
Projectbesluit
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Het projectbesluit is een instrument die door de rijksoverheid, provincie en waterschap ingezet kan
worden voor complexe projecten in de fysieke leefomgeving die een publiek belang dienen. Denk hierbij
aan primaire waterkeringen, wegen en windmolenparken. Het is een uniform en slagvaardig instrument
die het omgevingsplan van gemeenten kan wijzigen en direct omgevingsvergunningen kan verlenen. Het
projectbesluit is te vergelijken met het ‘inpassingsplan’ (Wro) en het ‘tracébesluit’ (Tracéwet).
Amvb’s
De Omgevingswet is door de Tweede Kamer aangenomen en kan verder uitgewerkt worden in
Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). De AMvB’s zijn belangrijk voor het concreet
verwezenlijken van de doelstellingen die in de wet zijn opgenomen. De AMvB’s worden geheel nieuw
opgesteld. Hierin krijgen EU-richtlijnen een belangrijke plek. Het stelsel is opgebouwd op grond van
vier AMvB’s:

-

Omgevingsbesluit
Besluit kwaliteit leefomgeving;
Besluit activiteiten leefomgeving;
Besluit bouwwerken leefomgeving.

Het Omgevingsbesluit is een uitwerking van algemene bepalingen en procedures. Enkele onderdelen die
in dit besluit opgenomen zijn hebben betrekking op de bepaling van bevoegd gezag,
vergunningprocedures, adviesrechten, milieueffectrapportages, toezicht en handhaving.
Het Besluit kwaliteit leefomgeving is een uitwerking van de inhoudelijke normen die voor
bestuursorganen gaan gelden bij het vaststellen van omgevingswaarden en instructieregels. Deze
omgevingswaarden en instructieregels zijn inhoudelijke eisen die onder andere worden gesteld bij
omgevingsplannen en bij de beoordeling van omgevingsvergunningen. Zo geeft het Besluit richting aan
decentrale overheden bij het bereiken en in standhouden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving.
Het Besluit activiteiten leefomgeving bundelt regels die voor activiteiten in de fysieke leefomgeving door
bedrijven worden uitgevoerd. Er is hier een vergelijking te maken met het huidige Activiteitenbesluit
(milieuregelgeving). Het Besluit bouwwerken leefomgeving bundelt regels voor bouwwerken.
Parallel aan de AMvB’s lopen ook vijf andere wetswijzigingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Het gaat om wijzigingen in de beleidssectoren natuur, grondeigendom, bodem, geluid en ammoniak en
veehouderij. Bij de inwerkintreding zullen deze verschillende wetstrajecten in de Omgevingswet
opgenomen worden.
Laan van de leefomgeving
Om de Omgevingswet goed te implementeren is een betrouwbare en bruikbare digitale ondersteuning
van groot belang. De maatschappelijke behoefte aan een digitale ontsluiting van uitwisselbare informatie
neemt steeds meer toe. Daarom is de zogenoemde Laan van de leefomgeving een belangrijk onderdeel
van de Omgevingswet. De Laan van de leefomgeving is een digitaal netwerk waarin alle informatie over
de fysieke leefomgeving op eenduidige wijze wordt ontsloten. De Laan wordt samen ingericht met
bestaande ICT-voorzieningen, zoals het OLO en ruimtelijkeplannen.nl. In de Laan worden verschillende
‘informatiehuizen’ gebouwd die elk verschillende thema’s op het gebied van de fysieke leefomgeving
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huisvesten. Enkele thema’s zijn bijvoorbeeld geluid, water, ruimte, bouwen, cultuurhistorie en externe
veiligheid. Met de Laan moeten de huidige losstaande structuren gebundeld worden tot een
samenhangend en vraaggestuurd stelsel. Het is de bedoeling dat de informatie eenvoudig en kosteloos
beschikbaar is voor initiatiefnemer, belanghebbende en het bevoegd gezag. Hierdoor moeten de
onderzoekslasten van burgers, bedrijven en overheden voor het verzamelen van informatie verminderen.
Dit leidt mogelijk tot betere belangenafweging en een snellere besluitvorming.
De realisatie van de Laan van de leefomgeving is een complex proces. De implementatie zal daarom in
fasen worden uitgevoerd. De bedoeling is dat in 2024 alle relevante informatie over de fysieke
leefomgeving (actuele gegevens van een afgebakend gebied en wet- en regelgeving) via de Laan van de
leefomgeving beschikbaar is. Rijkswaterstaat moet de implementatie coördineren.
Bestuursakkoord
De Omgevingswet vraagt van de overheid om een omslag in denken en een meer integrale werkwijze.
daarbij is een goede implementatie van het nieuwe stelsel onontbeerlijk. Op dezelfde dag dat de
Omgevingswet door de Tweede Kamer werd aangenomen is daarom het zogenoemde Bestuursakkoord
ondertekend. Hiermee hebben de rijksoverheid, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen zich
gecommitteerd aan afspraken met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet. De partijen
hebben afgesproken zorg te dragen voor invoeringsbegeleiding en informatievoorziening van de eigen
achterban. De gezamenlijke ‘programmaraad implementatie’ moet de samenhang en aanpak van de
verschillende partijen hierbij ondersteunen.
Invoeringswet
Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet heeft aangenomen kunnen deze kaders verder
uitgewerkt worden in AmvB’s. Deze zogenoemde ‘ontwerp-AmvB’s’ zullen aan beide Kamers worden
voorgelegd. Tenslotte volgt de parlementaire behandeling van de Invoeringswet. De Invoeringswet
wijzigt andere wetten zodat de Omgevingswet in werking kan treden. Het betreft bijvoorbeeld het
aanpassen van regels die verwijzen naar de instrumenten die door de Omgevingswet worden
overgenomen en het (gedeeltelijk) intrekken van wetten. De Invoeringswet voorziet ook in
overgangsrecht. Het doel van de minister is om de AMvB’s en Invoeringswet gelijktijdig voor advies aan
de Raad van State voor te leggen. Zo kunnen deze in samenhang worden beoordeeld en kunnen
eventueel noodzakelijke aanpassingen van de Omgevingswet alsnog een plek krijgen in de
Invoeringswet. Het doel is om de Omgevingswet, AmvB’s en Invoeringswet in 2018 inwerking te laten
treden.

2.4

De kwaliteitscriteria in huidige context

De Brabantse Wal krijgt de komende jaren te maken met nieuwe Kwaliteitscriteria 2.1. Ook op het gebied
van vergunning, toezicht en handhaving spelen er ingrijpende ontwikkelingen zoals het nieuwe stelsel
van kwaliteitsborging in de bouw en de Omgevingswet. Daarnaast staat schaalvergroting en
samenwerking hoog op bestuurlijke agenda’s. De hierboven genoemde ontwikkelingen hebben
verregaande consequenties voor alle Nederlandse gemeenten en gaan gepaard met een grote mate van
onzekerheid. Deze ontwikkelingen zijn in de ‘Verkenning VTH-ontwikkelingen’ beschreven.
De Brabantse Wal dient enerzijds de kritieke massa en expertise te borgen, terwijl anderzijds de
werkvoorraad door het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw (verder: PKB) afneemt. Daarnaast
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verschuift de focus van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. Landelijke cijfers geven aan dat
dit 30% minder werk oplevert en dat impliceert ook dat het leges-model volledig op de schop gaat.
In 2016 zullen de Kwaliteitscriteria inwerking gaan treden. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid van
het bevoegd gezag voor het kwaliteitsniveau van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de wet
zijn verankerd. De Brabantse Wal dient te beschikken over voldoende formatie en capaciteit om aan de
gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Daarnaast dienen zij zorg te dragen voor de implementatie van
opgestelde procescriteria, waarmee de kwaliteit duurzaam wordt gewaarborgd.
Naast de Kwaliteitscriteria zal in 2016 ook het nieuwe stelsel van Kwaliteitsborging zijn intrede maken. In
eerste instantie is er sprake van een gefaseerde invoering. Dit betekent dat de gemeente nog steeds
verantwoordelijk is voor bouwtechnische toets en toezicht op complexe bouwwerken.
In 2020 zal de nieuwe Omgevingswet geïmplementeerd zijn. Deze nieuwe wet zal een grote impact
hebben op de afdeling Vergunningen en Handhaving van de Brabantse Wal. Zo vraagt de Omgevingswet
om een andere rol van de medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie waarbij zij op een andere
wijze adviseren en communiceren met burgers, bedrijfsleven en partners. De Brabantse Wal moet
rekening houden met investeringen op het gebied van ICT, beleidsinstrumenten en personeel
(bijscholing).
Aandachtspunten
1. Elke beslissing die gemaakt wordt in het kader van de Kwaliteitscriteria met betrekking tot dit
verbeterplan, zal ook in het licht gehouden moeten worden met de toekomstige
ontwikkelingen die gaande zijn (Private Kwaliteitsborging en Omgevingswet). Wat voor effect
hebben deze ontwikkelingen voor de implicaties van de kwaliteitscriteria.
2. Wanneer er beslissingen genomen worden zal er moeten gelet worden op de Wet Markt en
Overheid. Deze geeft aan dat als gemeenten voor elkaar diensten gaan verrichten welke ook
door de markt verricht kunnen worden dat vennootschapsbelasting moet betaald worden.
Zolang de gemeentes werken onder een gemeenschappelijke regeling of in een
samenwerkingsverband met gesloten beurs is dit niet nodig.

Resultaten startmeting
De eerste stap van het implementatietraject VTH-Kwaliteitscriteria is het invullen van de zelfevaluatietool.
Met deze zogenoemde startmeting brengt een gemeente in kaart aan welke Kwaliteitscriteria voldaan
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wordt en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en
Woensdrecht hebben deze startmeting in 2013 uitgevoerd. Ter voorbereiding op het gezamenlijke
verbeterplan zijn de zelfevaluaties van de drie afzonderlijke gemeenten in 2014 voor een tweede keer
ingevuld en geactualiseerd door adviesbureau Senze.
Uit de uitgevoerde startmetingen blijkt dat de gemeenten afzonderlijk nog niet volledig aan de VTHKwaliteitscriteria voldoen en dat er op onderdelen nog verbeteracties nodig zijn. Dit is ook aanleiding
geweest om gezamenlijk een verbeterplan op te stellen, zodat alsnog voldaan wordt aan het niveau van
de Kwaliteitscriteria.
Het uitgangspunt van de drie Brabantse Wal-gemeenten is om in gezamenlijkheid een hoogwaardige
uitvoering van VTH-taken en een optimale dienstverlening te bewerkstelligen. Daarom is dit
verbeterplan niet gericht op afzonderlijke resultaten van de drie gemeenten, maar zijn de
verschillende zelfevaluaties samengebracht en verwerkt in één zelfevaluatietool.
In dit hoofdstuk zijn de drie afzonderlijke zelfevaluaties samengebracht en als één gezamenlijk resultaat
beschouwd. De resultaten zijn per onderdeel beschreven. Allereerst wordt de Kritieke massa bekeken.
Vervolgens komen de procescriteria aan de orde. De ‘gezamenlijke’ resultaten zijn als bijlage aan het
verbeterplan toegevoegd.

3.1

Definiëring van het onderdeel Kritieke massa

Met het onderdeel Kritieke massa is in kaart gebracht welke expertise de drie gemeenten gezamenlijk in
huis hebben om VTH-taken uit te voeren en hoe deze prestaties zich verhouden tot de landelijke
Kwaliteitscriteria. Het onderdeel Kritieke massa kent vijf toets-elementen die in het handboek
Kwaliteitscriteria 2.1 zijn opgenomen:
1. Opleiding: minimale basisopleiding met aanvullende vervolgopleidingen en cursussen
waarover medewerker beschikt;
2. Ervaring: minimaal aantal jaren ervaring van de medewerker;
3. Kennis: aanvullende kennis die de medewerker moet hebben bij de taakuitoefening;
4. Frequentie: de minimale intensiteit waarmee de medewerker aan een bepaalde taak werkt;
5. Aantal medewerkers dat per taak ingezet moet wordt.
Het handboek Kwaliteitscriteria 2.1 maakt een onderscheid in generieke en specialistische taken. Deze
worden onderverdeeld in de vakgebieden bouwen, milieu en ruimtelijke ordening. Een verdere
uitwerking van het onderdeel ‘Kritieke massa’ is als bijlage aan dit verbeterplan toegevoegd.
Eenvoudige en complexe taken
De Kwaliteitscriteria maken een onderscheid in eenvoudige en complexe taken. Per taak is aangegeven
of er een onderscheid is te maken in complexe en eenvoudige situaties waar binnen activiteiten worden
uitgevoerd. Aan het uitvoeren van de activiteiten zijn op deze manier verschillende eisen gesteld
afhankelijk van de complexiteit. Bij de uitvoering van eenvoudige taken zijn de Kwaliteitscriteria minder
streng dan bij de uitvoering van complexe taken. Omdat voor de Brabantse Wal-gemeenten alle
mogelijke complexe situaties van toepassing zijn, worden deze als uitgangspunt van beoordeling
meegenomen. Dit betekent voor de gemeenten een extra uitdaging om aan de gestelde voorwaarden
te voldoen.
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Uitvoering door externe partijen
Vergunningverlening, toezicht en handhaving kunnen uitbesteed of overgedragen worden aan een
externe uitvoeringsorganisatie, zoals een omgevingsdienst, marktpartij, of omliggende gemeente. De
Brabantse Wal-gemeenten hebben verschillende taken uit het VTH-taakveld uitbesteed of overgedragen.
Het betreft:

-

Vergunningverlening milieu;
Toezicht en handhaven milieu;
Toezicht en handhaven bodem;
Ketentoezicht;
Brandveiligheid;
Bouwakoestiek;
Afvalwater (indirecte lozingen);
Bodem, bouwstoffen en water;
Externe veiligheid;
Geluid;
Luchtkwaliteit.

De bovengenoemde ‘uitbestede’ taken zijn tijdens de startmetingen niet nader op kwaliteit beoordeeld.
Dat betekent niet dat de betreffende gemeente als bevoegd gezag geen verantwoordelijkheid meer
heeft voor de kwaliteit hiervan. Alle drie de gemeenten behouden de particulieren basistaken Asbest en
besteden de bedrijfsmatige basistaken Asbest uit aan de OMWB
De gemeenten zullen (gezamenlijk) voor alle overgedragen taken een kwaliteitsverklaring van de externe
partij nodig hebben om verzekerd te zijn van een hoogwaardige uitvoering. In het voorstel voor de
wijzigingen van de Wabo (wet VTH) is opgenomen dat de gemeenteraad en gedeputeerde staten een
verordening moeten vaststellen om de kwaliteit te verzekeren. Met een verordening worden
kwaliteitsvereisten vastgelegd, waaraan ook externe partijen gebonden zijn.

3.2

Resultaten Kritieke massa

Binnen de gemeenten moeten expertise en continuïteit voor uitvoering van VTH-taken zijn gewaarborgd.
Dit betekent dat de Kritieke massa op orde moet zijn. Het onderdeel Kritieke massa is onderscheiden in
verschillende functiegroepen, ook wel deskundigheidsgebieden genoemd. Hieronder zijn de
deskundigheidsgebieden weergegeven:
-

Generieke deskundigheden;
Specialistische deskundigheden, accent juridisch;
Specialistische deskundigheden, accent bouwen;
Specialistische deskundigheden, accent milieu;
Specialistische deskundigheden, accent ruimtelijke ordening;
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Per deskundigheidsgebied volgt nu een beschrijving van resultaten uit de startmeting en benodigde
verbeterpunten.
Generieke deskundigheidsgebieden
De Kwaliteitscriteria verstaan onder generieke deskundigheidsgebieden handelingen en activiteiten die
een algemeen of generiek karakter hebben. Deze taken kunnen door generalisten uitgevoerd worden en
het is veelal voldoende om over basiskennis van verschillende aspecten te beschikken. In de Brabantse
Wal-gemeenten worden de volgende generieke deskundigheden uitgevoerd:

-

Casemanagen;
Vergunningverlening voor bouwen en ruimtelijke ordening;
Toezicht en handhaving voor bouwen en ruimtelijke ordening;
Toezicht en handhaving Groene wetten.

De taken Vergunningverlening en Toezicht milieu (en Bodem) zijn door de drie gemeenten overgedragen
aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Verbeterpunt generieke deskundigheidsgebieden: beschikbare medewerkers besteden onvoldoende
tijd aan het beoordelen van meldingen voor slopen en beoordelingen van verstoren, verplaatsen of
in enig opzicht wijzigen van bouwwerken.
In het handboek Kwaliteitscriteria 2.1 staan eisen opgenomen die gaan over de minimaal te besteden
tijd (per jaar) waarmee een taak door een medewerker moet worden uitgevoerd. De zogenoemde
frequentie. De Brabantse Wal-gemeenten voldoen bijna geheel aan alle frequentie-eisen, maar voor de
beoordeling van sloopmeldingen bij monumenten en dergelijke zijn nog verbeteringen mogelijk. Er zijn
voldoende medewerkers voor genoemde werkzaamheden beschikbaar, maar zij besteden hieraan
individueel onvoldoende tijd. Met de concentratie van taken bij een minimaal aantal medewerkers
wordt aan dit criterium voldaan.
Juridische deskundigheidsgebieden
De juridische taken die gemeenten alle drie uitvoeren zijn:

-

het behandelen van juridische aspecten van vergunningverlening;
het behandelen van juridische aspecten van handhaving;
het behandelen van juridische aspecten van afwijkingsbesluiten.

De taak Ketentoezicht is door de gemeenten uitbesteed aan de omgevingsdienst (OMWB). Voor wat
betreft Buitengewone opsporing (BOA) vindt door middel van een boa-pool al samenwerking plaats
tussen de Brabantse Wal gemeenten en Tholen op het gebied van de Drank- en Horecawet. De ambitie
is om met de vier gemeenten (Steenbergen, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Tholen) een boa-pool op
te richten op een breder werkterrein dan alleen de DHW, zoals het domein milieu, welzijn en
infrastructuur. Het betreft hier domein 1 boa (Openbare Ruimte) en domein 2 (Milieu).
Bij een samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht wordt voor
de behandeling van juridische aspecten van vergunningverlening, handhaving en afwijkingsbesluiten
volledig aan de Kwaliteitscriteria voldaan. De gemeenten beschikken over voldoende juridische expertise
en capaciteit. Daarnaast kunnen gemeenten ook beroep doen op interne ondersteuning van andere
afdelingen.
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Met de onderlinge samenwerking tussen de drie gemeenten is deze voor Bergen op Zoom, Woensdrecht
en Steenbergen voldoende is geborgd.
Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwen
De Kwaliteitscriteria verstaan onder specialistische deskundigheidsgebieden de handelingen en
activiteiten die een specifiek karakter hebben. Het uitvoeren van deze taken vergt een diepgaande kennis
van een bepaald aspect. Het eerste specialistische deskundigheidsgebied dat hier aan de orde komt is
de specialistische deskundigheid met het accent bouwen.

De volgende specialistische deskundigheden voor het taakveld bouwen worden door alle Brabantse Walgemeenten uitgevoerd:
- Sloop en asbest.
De gemeenten in de Brabantse Wal hebben de taken Bouwakoestiek en Brandveiligheid overgedragen
aan een externe uitvoeringsorganisatie. Ook de taken Bouwfysica en Constructieve veiligheid zijn door
de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen uitbesteed. Hierdoor wordt bij een samenwerking tussen
de drie gemeenten in de meeste gevallen de kwaliteit door externe ondersteuning geborgd.
De specialistische bouwtaak die door alle drie gemeenten zelfstandig uitgevoerd wordt is Sloop en asbest
(bij particulieren). Een gedeelte van de werkzaamheden (asbest) is uitbesteed aan de omgevingsdienst.
Het betreft hier sloopwerkzaamheden die in opdracht van bedrijven plaatsvinden.
Momenteel voldoen de gemeenten in gezamenlijkheid niet aan de opleidingsvereisten en intensiteit
waarin medewerkers voor de taak Sloop en asbest worden ingezet. Daarnaast moeten een minimaal
aantal medewerkers aan opleidingsvereisten voldoen. Het gaat met name om de specialistische opleiding
asbest (SC570). Betreffende medewerkers beschikken niet over deze opleidingsvereisten.
De taken Brandveiligheid, Bouwfysica, Bouwakoestiek en Constructieve veiligheid zijn geheel of
gedeeltelijk uitbesteed. Bij uitbesteding moet door de externe uitvoeringsorganisatie aangetoond
worden dat voldaan wordt aan de Kwaliteitscriteria. De gemeenten hebben deze kwaliteitsverklaringen
(in gezamenlijkheid) niet opgevraagd, waardoor het onduidelijk is of de externe partij voldoet aan de
Kwaliteitscriteria.
Verbeterpunten specialistische deskundigheden ‘bouwen’:
- medewerkers besteden onvoldoende tijd aan de taak Sloop en asbest;
- beschikbare medewerkers hebben geen specialistische opleiding asbest (SC570.
- er zijn geen kwaliteitsverklaringen bij externe partijen opgevraagd.

Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu
De milieutaken zijn door de drie gemeenten grotendeels overgedragen aan de Omgevingsdienst
(OMWB) of uitbesteed aan een externe partij. De gemeenten blijven bevoegd gezag en zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde milieutaken. De taak Groen en ecologie is de enige
taak die nog intern door de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen wordt uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de taak Groen en ecologie hebben de gemeenten Bergen op Zoom en
Steenbergen gezamenlijk voldoende mensen beschikbaar om aan de Kwaliteitscriteria te voldoen. De
medewerkers besteden individueel echter onvoldoende tijd aan de gestelde taken (frequentie).
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Daarnaast wordt niet aan alle opleidingsvereisten voldaan. De gemeente Woensdrecht huurt in op het
onderdeel Groen en ecologie. Hierdoor wordt bij samenwerking in de Brabantse Wal de ontbrekende
expertise en capaciteit met betrekking tot Groen en ecologie door externe partijen geborgd.
Bij uitbesteding van milieutaken moet door de externe uitvoeringsorganisatie (in casu: OMWB)
aangetoond worden dat voldaan wordt aan de Kwaliteitscriteria. De gemeenten hebben deze
kwaliteitsverklaringen (gezamenlijk) niet opgevraagd, waardoor het onduidelijk is of de externe partij
voldoet aan de Kwaliteitscriteria voor de uitvoering van overgedragen milieutaken.
Verbeterpunten specialistische deskundigheden ‘milieu’:
- er zijn geen kwaliteitsverklaringen bij de omgevingsdienst opgevraagd.

Specialistische deskundigheidsgebieden accent R.O.
In de Brabantse Wal-gemeenten worden de volgende specialistische deskundigheden in het taakveld
R.O. uitgevoerd:
- Stedenbouw en inrichting openbare ruimte;
- Exploitatie en planeconomie
- Cultuurhistorie.

De Brabantse Wal-gemeenten voldoen bij de taken Stedenbouw en inrichting openbare ruimte en
Exploitatie en planeconomie in gezamenlijkheid aan de gestelde Kwaliteitscriteria.
Voor de uitvoering van Cultuurhistorie gelden enkele verbeterpunten. Binnen de Brabantse Walgemeenten voldoen niet alle inzetbare medewerkers aan de minimale opleidingsvereisten. Er moeten
minimaal twee medewerkers voor elke deelactiviteit inzetbaar te zijn. Cultuurhistorie is op grond van de
Kwaliteitscriteria onderscheiden in deelactiviteiten Monumenten, Archeologie, Cultuurhistorie en
Historische landschapsaspecten. Op dit moment is er ongeveer één medewerker per deelactiviteit
inzetbaar. Om aan de Kwaliteitscriteria te voldoen zal voor de taak Cultuurhistorie, ook bij
samenwerking, gezocht moeten worden naar extra capaciteit (in aantallen) en deskundige
ondersteuning.
Verbeterpunten specialistische deskundigheden ‘RO’:
- medewerkers die ingezet worden voor de taak Cultuurhistorie hebben niet allemaal
specialistische opleidingen afgerond;
- er is onvoldoende personele capaciteit voor de taak Cultuurhistorie beschikbaar.
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Resultaten Procescriteria

Op basis van de zogenaamde beleidscyclus ‘BIG-8’ worden verschillende inhoudelijke elementen,
werkprocessen, strategieën en landelijke prioriteringen getoetst aan de Kwaliteitscriteria. Omdat de
inhoudelijke kwaliteit en prioriteit onderdeel uitmaken van één proces, worden deze onderdelen
gemakshalve als één onderdeel van de Kwaliteitscriteria beschouwd. We noemen dit onderdeel kortweg
procescriteria. Hieronder wordt de beleidscyclus als figuur weergegeven.

De Kwaliteitscriteria onderscheidt procescriteria voor Vergunningverlening en Toezicht en handhaving.
Voor toezicht en handhaving is het al langer gebruikelijk om te werken met de BIG-8. Voor
vergunningverlening is deze werkwijze voor veel gemeenten minder gemeengoed, waarbij de
Kwaliteitscriteria veelal een eerste aanzet zijn. In deze paragraaf worden gezamenlijke verbeterpunten
voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op basis van de BIG-8 besproken.
Uitgangspunt bij het onderdeel procescriteria is dat niet alle aanwezige processen van de drie
gemeenten afzonderlijk worden beschreven, maar dat de gezamenlijke resultaten in hoofdlijnen
worden samengevat. Bij samenwerking kan immers intensief gebruik gemaakt worden van onderlinge
‘best practices’ en beproefde processen. Voor een uitgebreide uitwerking van resultaten wordt
verwezen naar de gezamenlijke zelfevaluatietool die als bijlage aan het verbeterplan is toegevoegd.

Rapportage en evaluatie
Het eerste onderdeel van de procescriteria zijn ‘rapportage en evaluatie’. Voor vergunningverlening is dit
met name een analyse van de huidige en toekomstige inrichtingenbestand inclusief het aantal te
verwachten vergunningen en actualiteit van het milieudeel van vergunningen. Voor toezicht en
handhaving betreft deze stap het analyseren van bijvoorbeeld wijzigingen in beleid, in het takenpakket
of in het bedrijvenbestand. Verder wordt de verbetering van het naleefgedrag of van de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving in kaart gebracht.

Verbeterpunt rapportage en evaluatie: de Brabantse Wal-gemeenten voeren ten opzichte van elkaar
en andere gemeenten geen benchmarks uit voor het taakveld VTH uit.
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Strategisch beleidskader
Het strategische beleidskader beschrijft in essentie de meetbare doelen en prioritering voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Verbeterpunt strategische beleidskader: de Brabantse Wal-gemeenten hebben geen
vergunningenbeleid dat voldoet aan de VTH-Kwaliteitscriteria.
Operationeel beleidskader
In het operationele beleidskader worden de doelen en prioriteiten uitgewerkt in concrete strategieën en
objectieve criteria.

Verbeterpunt operationeel beleidskader: de Brabantse Wal-gemeenten maken onvoldoende
gebruik van landelijke toetsprotocollen voor vergunningverlening. Een voorbeeld hiervan is de
landelijke CKB en BRIS-toets voor de activiteit Bouwen.
De Brabantse Wal-gemeenten hebben grotendeels aangegeven dat er r.o.-beleid is opgesteld voor
projectafwijkingsbesluiten en buitenplanse kruimelgevallen (artikel 4 Bijlage II). Zo wordt op dit aspect
voldaan aan de Kwaliteitscriteria. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de actualiteit van het r.o.-beleid.
Gelet op de laatste wijzigingen van het Bor op 1 november 2014 is een actualisatie van het r.o.beleid
voor een goede praktische toepassing onontbeerlijk.
Planning en control
Om gestelde doelen te bereiken is het van belang om de benodigde capaciteit en financiële middelen
vrij te maken en systematisch toe te kennen.

Verbeterpunt planning en control:
- de Brabantse Wal-gemeenten hebben geen uitvoeringsprogramma voor
vergunningverlening dat voldoet aan de VTH-Kwaliteitscriteria;
- de Brabantse Wal-gemeenten hebben geen kwaliteitsmanagementsysteem voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het kwaliteitsmanagementsysteem omvat ten
minste kwaliteitsdoelstellingen, kwaliteitsprogramma’s, kwaliteitsmanager,
bijstuurmomenten, audits op procedures en producten.
Voorbereiden
Het onderdeel voorbereiden gaat nader in op een goede voorbereiding van de af te geven vergunning
en controlebezoek.

Verbeterpunt voorbereiden: de Brabantse Wal-gemeenten hebben geen actuele, aantoonbare
protocollen en werkinstructies voor vergunningverlening die voldoen aan de Kwaliteitscriteria.
Tevens ontbreken er protocollen voor interne- en externe afstemming bij vergunningverlening.

Uitvoeren
Het onderdeel uitvoering heeft betrekking op de uitvoeringsondersteunende middelen voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit onderdeel van de BIG-8 voldoet in de Brabantse Walgemeenten volledig aan de Kwaliteitscriteria.
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Monitoren
Het laatste onderdeel van de BIG-8 is de monitoring. Het monitoren is van belang voor het bijsturen van
de operationele cyclus. Een voorbeeld is het aantal, de aard en complexiteit van de te verwachte
vergunningen, het aantal gerealiseerde toezicht controles en het bestede aantal uren hiervoor. Het
jaarverslag is bijvoorbeeld een belangrijk instrument.

Verbeterpunt monitoren: de Brabantse Wal-gemeenten hebben geen monitoringssysteem voor
vergunningverlening dat voldoet aan de VTH-Kwaliteitscriteria.

3.4

Procescriteria ‘best practices’

De Brabantse Wal-gemeenten willen in gezamenlijkheid voldoen aan de gestelde Kwaliteitscriteria. Een
doel van dit verbeterplan is om optimaal gebruik te maken van de onderling aanwezige expertise en
verworvenheden (best practices). Dit biedt voordelen voor alle partijen. Bij het opstellen van het
verbeterplan zijn VTH documenten en andere ondersteunende middelen ter sprake gekomen die als ‘best
practices’ kunnen dienen. Door de inzet van deze best practices wordt in gezamenlijkheid voldaan aan
de Kwaliteitscriteria. Dat betekent met nadruk niet is dat dit leidt tot gezamenlijk beleid. De gemeenten
behouden ruimte voor een eigen uitwerking van de gezamenlijk opgestelde kaders.
De gemeente Bergen op Zoom heeft aangegeven onlangs een nieuw handhavingsbeleid te hebben
vastgesteld. Dit beleidsplan voldoet geheel aan de Kwaliteitscriteria en is een best practice die voor alle
betrokken gemeenten als leidraad kan dienen. Ook de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht hebben
een handhavingsbeleidsplan vastgesteld die op aspecten waardevol kan zijn voor een gezamenlijke
uitwerking van verbeterpunten. In dit nieuwe handhavingsbeleids plan is de Landelijke
Handhavingsstrategie opgenomen. Om in de samenwerking optimaal van elkaars kennis en expertise te
kunnen profiteren wordt de komende periode bekeken hoe de looptijden van de
handhavingsbeleidsplannen gesynchroniseerd kunnen worden.
Voor het onderdeel vergunningverlening heeft de gemeente Steenbergen de afgelopen periode
documenten opgesteld die aan de basis staan voor het volledig op orde brengen van de procescriteria
op grond van de landelijk opgestelde Kwaliteitscriteria. Zo werkt de gemeente Steenbergen met
protocollen en werkinstructies, waarbij de verschillende vergunningaanvragen ook op basis van risico en
beleid geprioriteerd worden. Daarnaast evalueert en monitort de gemeente periodiek behaalde
resultaten die als input dienen voor het volgende jaar. De gemeente Steenbergen heeft stappen
genomen om resultaten in het VTH-taakveld te vergelijken met anderen gemeenten door middel van
benchmark. Hierbij zijn echter nog verbeterslagen door te voeren. De verbeterslagen kunnen in
gezamenlijkheid worden opgepakt waarbij ervaringen van Steenbergen kunnen worden benut.
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Kaderstelling
Dit verbeterplan beschrijft de wijze waarop de Brabantse Wal-gemeenten benodigde verbeteracties
willen uitvoeren om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria. De keuzes hiervoor moeten in een breed
perspectief geplaatst worden. De gemeenten zien zich periodiek gesteld voor fundamentele vragen over
beleid, functie en positionering binnen de regio. Door veranderende omstandigheden in het VTHtaakveld is het van belang om de (gemeenschappelijke) kaders opnieuw te herijken. Het is niet altijd te
vermijden dat huidige kaders, rollen en taken binnen de afzonderlijke organisaties hierdoor zullen
veranderen. In de volgende paragraaf worden de gezamenlijke uitgangspunten van de Brabantse Walgemeenten weergegeven. De uitgangspunten vormen de basis van een gezamenlijke koers voor de
uitvoering van VTH-taken. Deze koers wordt in de tweede paragraaf beschreven.

4.1

Uitgangspunten en randvoorwaarden uitvoering VTH-taken

Bij onderlinge samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht op
het gebied van VTH zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd:
-

Hoge veiligheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

- Klantgerichtheid en hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening worden door het verbeterplan
-

-

gewaarborgd en indien mogelijk verbeterd;
De Brabantse Wal-gemeenten willen structureel blijven voldoen aan de VTH-Kwaliteitscriteria.
Slechts in enkele gevallen wordt van de Kwaliteitscriteria afgeweken. Dit gebeurt in situaties waarbij
de lokale behoefte onvoldoende aansluit op de voorwaarden die in de landelijk opgestelde criteria
zijn opgenomen. Het blijft van belang dat ook bij ‘Kwaliteitscriteria à la Brabantse Wal’ kwaliteit,
veiligheid en dienstverlening op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
gewaarborgd blijft.
De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht staan open voor onderlinge
samenwerking om de kwaliteit en efficiëntie van dienstverlening te verhogen. De gemeenten blijven
wel zelfstandig.

4.2

Gezamenlijke koers voor de uitvoering van VTH-taken

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht willen de kwaliteit van
dienstverlening en uitvoering van VTH-taken kunnen blijven garanderen. De gemeenten
hechten daarom waarde aan het structureel op orde houden van expertise, capaciteit, inhoud
en processen. De VTH-Kwaliteitscriteria zijn hiervoor een goede graadmeter. Het
uitgangspunt van de afzonderlijke gemeenten is om in ieder geval de “front-office VTH-taken”
zoveel als mogelijk is zelfstandig uit te blijven voeren. Daarnaast zijn de gemeenten zich ervan
bewust dat het wenselijk is om uit het oogpunt van efficiency samen te werken op diverse
VTH-taken. Niet uitgesloten wordt dat een VTH-taak zelfstandig wordt uitgevoerd maar waar
dan wel weer de samenwerking wordt gezocht in de uitwisseling van kennis en kunde om
zodoende de samenwerking tussen de Brabantse Wal-gemeenten te versterken. De
gemeenten behouden ieder afzonderlijk zelfstandigheid en eigen beleid.. Zo behoudt ieder
zijn eigen accenten in het handhavingsbeleid, maar het proces van het maken van dit beleid
kan samen opgepakt worden. Zo kan elke afzonderlijke gemeente dienstverlening op maat
blijven bieden.
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Om kwaliteit te kunnen blijven garanderen betekent dat soms ook dat dit buiten de Brabantse
Wal gezocht moet worden. Het gaat hierbij met name om specialistische taken waarvoor de
Brabantse Wal-gemeenten onvoldoende expertise en continuïteit in huis hebben.
Specialistische uitvoeringsorganisaties leveren in dat geval namens de gemeenten
hoogwaardige kwaliteit aan burgers en bedrijven. De gemeenten blijven kritisch op de
geleverde kwaliteit en zullen hierop zorgvuldig blijven toezien.
In het figuur hieronder is de gezamenlijke koers weergegeven:

Verbeteracties Brabantse Wal
Dit hoofdstuk beschrijft (verbeter)acties die op basis van de verbeterpunten door de drie Brabantse Walgemeenten worden uitgevoerd. De gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten (hoofdstuk vier) vormen
hiervoor een basis en worden uitgewerkt in de Kwaliteitsverordening Brabantse Wal. Deze verordening
geeft invulling aan het begrip kwaliteit die kenmerkend is voor de drie gemeentelijke organisaties. Met
andere woorden: Kwaliteitscriteria op maat. Zo ontstaat een uitwerking van de Kwaliteitscriteria met een
toespitsing op de lokale behoefte aan kwaliteit, capaciteit en dienstverlening. Dit betekent niet dat
afstand wordt gedaan van de landelijke Kwaliteitscriteria 2.1, maar dat aansluiting wordt gezocht bij
lokale behoeften aan kwaliteit, capaciteit en dienstverlening. De lokale Kwaliteitsverordening heeft een
bindende werking en wordt parallel aan de Kwaliteitsverordening voor het Basistakenpakket vastgesteld,
waaraan de Omgevingsdienst zich moet committeren. Hieronder is de benadering van de
Kwaliteitscriteria door de Brabantse Wal-gemeenten met een figuur verduidelijkt.
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In dit hoofdstuk komen de actiepunten aan de orde die de Brabantse Wal-gemeenten gaan uitvoeren.
Allereerst wordt een Kwaliteitsverordening Brabantse Wal opgesteld. Dit juridische kader wordt in de
eerste paragraaf besproken. De tweede paragraaf richt zich op verbeteracties voor het aspect Kritieke
massa en de derde paragraaf beschrijft verbeteracties voor het aspect Procescriteria.

5.1

Actiepunt opstellen Kwaliteitsverordening Brabantse Wal

De Brabantse Wal-gemeenten stellen gezamenlijk een Kwaliteitsverordening op die de kwaliteit van
‘VTH-taken’ binnen de gemeentelijke organisaties verzekerd. Hierbij zijn de landelijk opgestelde
Kwaliteitscriteria het uitgangspunt. In enkele gevallen wordt gemotiveerd van de Kwaliteitscriteria
afgeweken indien de landelijke voorwaarden onvoldoende aansluiten op de lokale behoefte. Zo ontstaan
Kwaliteitscriteria op maat die in de Kwaliteitsverordening Brabantse Wal zijn vastgelegd. Dit is het
juridische kader waaraan de drie gemeenten zich committeren. De Kwaliteitsverordening wordt door de
werkgroep ‘verbeterplan Brabantse Wal’ opgezet en uiteindelijk door de drie afzonderlijke
gemeenteraden vastgesteld. De Modelverordening van VNG en IPO dient als basis voor het opstellen
van de Kwaliteitsverordening Brabantse Wal. Belangrijk kenmerk van de verordening is flexibiliteit.
Bepalingen moeten aangepast kunnen worden bij eventuele wetswijzigingen. Een concreet voorbeeld
hiervan is de invoering van ‘private kwaliteitsborging’, waarmee gemeenten niet langer aan criteria voor
de uitvoering van bouwtechnische taken hoeven te voldoen. De verordening moet eenvoudig op deze
veranderingen aangepast kunnen worden.
Wat willen we doen?
Kwaliteit van VTHtaken borgen

Hoe gaan we het
doen?
Kwaliteit vastleggen in
Kwaliteitsverordening
Brabantse Wal

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

Coördinatie en
uitvoering door
werkgroep Brabantse
Wal

juli 2016
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Verbeterpunten Kritieke massa

Actiepunt A: specialistische kennis en opleidingen Sloop & asbest
Voor de uitvoering van specialistische taken is het, gelet op de Kwaliteitscriteria, soms nodig dat
medewerkers specialistische kennis hebben of beschikken over een specialistische opleiding.
Medewerkers binnen de Brabantse Wal-gemeenten voeren werkzaamheden uit op het taakveld Sloop en
asbest, maar hebben geen specialistische opleiding asbestdeskundige, conform SC570, afgerond. Gelet
op het geringe werkaanbod is het voor de drie gemeenten niet lonend om op dit aspect veel in kennis
en expertise te investeren. Medewerkers kunnen deze taak op een bepaald niveau blijven uitvoeren, maar
gaan deze taak steeds meer overdragen aan de omgevingsdienst. Afspraken hierover zijn met de
omgevingsdienst op korte termijn te realiseren. Het is van belang om het kwaliteitsniveau in de
Kwaliteitsverordening te verankeren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de particuliere
slooptaken en de bedrijfsmatige slooptaken. Voor de bedrijfsmatige slooptaken wordt een overeenkomst
met de Omgevingsdienst gesloten. Voor de particuliere taken wordt – als niet zelfstandig kan worden
voldaan – in de verordening uitgelegd (‘explain’) dat niet wordt voldaan.

Wat willen we doen?
Voor de taak Sloop &
asbest voldoen aan de
Kwaliteitscriteria 2.1

Hoe gaan we het
doen?
Dienstovereenkomst
sluiten met
omgevingsdienst voor
bedrijfsmatige
slooptaken; voor
particuliere slooptaken
‘explain’ dat niet wordt
voldaan.

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

- Werkgroep Brabantse
Wal: opstellen
overeenkomst
- Gemeenteraden:
vaststellen
overeenkomst

juli 2016

Actiepunt B: tijdsbesteding overige ‘slooptaken’
Naast de specialistische beoordeling en toezicht op het gebied van Sloop en asbest blijft het nodig om
te beoordelen wanneer ‘sloopspecialisten’ ingeschakeld moeten worden. Verder moet inhoudelijk input
geleverd worden voor vooroverleg, overleg met adviseurs en de beoordeling van zienswijzen en
bezwaren met betrekking tot sloopactiviteiten. Binnen de Brabantse Wal-gemeenten zijn voor deze taak3
medewerkers beschikbaar. Echter, vanuit het oogpunt van de Kwaliteitscriteria besteden zij hier
onvoldoende tijd aan. De werkvoorraad is hiervoor ook onvoldoende toereikend. Omdat de
omgevingsdienst geleidelijk alle taken op het gebied van sloop en asbest uitvoert is het logisch om ook
deze aanverwante taak daarbij onder te brengen. De algemene coördinatie van deze taak blijft bij elke
gemeente afzonderlijk. Ook hier geldt hetzelfde onderscheid tussen de particuliere en bedrijfsmatige
taken.

Wat willen we doen?
Capaciteitstekort voor
de beoordeling van
sloopmeldingen
oplossen

Hoe gaan we het
doen?
Taak opnemen in
dienstovereenkomst
met omgevingsdienst
voor bedrijfsmatige

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

- Werkgroep Brabantse
Wal: opstellen
overeenkomst

juli 2016

3

meer specifiek betreft het de beoordeling van sloopmeldingen en verstoringen verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen
van bouwwerken. Deze taak is opgenomen in het handboek kwaliteitscriteria 2.1
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slooptaken; voor
particuliere slooptaken
‘explain’ dat niet wordt
voldaan.

- Gemeenteraden:
vaststellen
overeenkomst

Actiepunt C: kwaliteit van Basistakenpakket en andere overgedragen taken
De Brabantse Wal-gemeenten hebben verschillende VTH-taken (deels) overgedragen of uitbesteed aan
een externe uitvoeringsorganisatie. Het gaat om brandveiligheid, bouwakoestiek, constructieve
veiligheid en het Basistakenpakket. Uitbesteding en overdracht betekent niet dat de gemeenten geen
verantwoordelijkheid meer hebben voor de kwaliteit van de uit te voeren taken. De gemeenten blijven
ieder afzonderlijk bevoegd gezag. Hiermee krijgen medewerkers een meer regisserende rol om de
kwaliteit van uitbestede taken te bewaken en interne en externe processen op elkaar af te stemmen. De
externe uitvoeringsorganisatie moet aan kunnen tonen dat bij werkzaamheden voldaan wordt aan de
Kwaliteitscriteria. Momenteel zijn deze kwaliteitsverklaringen nog niet opgevraagd. Ook is er nog geen
Kwaliteitsverordening voor het Basistakenpakket vastgesteld. Het is van belang dat de Brabantse Walgemeenten kwaliteitsverklaringen verlangen van alle externe uitvoeringsorganisaties. Het uitgangspunt
van de kwaliteitsverklaringen zijn de Kwaliteitscriteria 2.1. Zolang de Kwaliteitsverordening voor het
Basistakenpakket nog niet in regionaal verband is opgesteld dient omgevingsdienst Midden- en WestBrabant deze kwaliteitsverklaring ook aan de Brabantse Wal-gemeenten te kunnen overleggen.

Wat willen we doen?
Kwaliteit van
uitbestede VTH-taken
borgen

Hoe gaan we het
doen?
Kwaliteitsverklaringen
verlangen van externe
uitvoeringsorganisaties

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

-Werkgroep Brabantse
Wal: opstellen
kwaliteitsverklaring
- Externe
uitvoeringsorganisaties:
ondertekenen
kwaliteitsverklaring

december 2015

Actiepunt D: specialistische deskundigheden ‘RO’
De Brabantse Wal-gemeenten voeren de werkzaamheden op het gebied van Cultuurhistorie grotendeels
zelfstandig uit. Het uitgangspunt is een hoogwaardige uitvoering van deze specialistische taak. Daarbij
zal blijvend geïnvesteerd worden in expertise en capaciteit. De capaciteit binnen de Brabantse Walgemeenten kan verder uitgebreid door een concrete vacatureplaats. De voorgenomen verbeteracties zijn
hiermee voldoende toereikend voor het huidige werkaanbod. De Brabantse Wal-gemeenten zien daarom
geen aanleiding om verbeteracties te formuleren die aansluiten op de landelijke Kwaliteitscriteria. In
samenwerking tussen de Brabantse Wal-gemeenten wordt de kwaliteit van de taak Cultuurhistorie
duurzaam geborgd.

Wat willen we doen?
Zelfstandige uitvoering
van Cultuurhistorie
verbeteren

Hoe gaan we het
doen?
Bijscholing en invullen
van vacatureplaats

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

gemeenten Bergen op
Zoom en Steenbergen,
coördinatie door
Werkgroep Brabantse
Wal

juli 2016

Samenvatting actiepunten Kritieke massa
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Hieronder zijn de actiepunten voor het aspect Kritieke massa in een figuur samengevat weergegeven.

5.3

Verbeteracties Procescriteria

In deze paragraaf worden de verbeteracties voor het onderdeel Procescriteria beschreven die de
Brabantse Wal-gemeenten uit gaan voeren om volledig aan de Kwaliteitscriteria te voldoen. Zoals in een
voorgaand hoofdstuk is besproken wordt hierbij ook gebruik gemaakt van onderlinge kennis en kunde
(best practices).
Actiepunt E: rapportage en evaluatie
In de Brabantse Wal-gemeenten wordt de uitvoering van VTH-taken niet (of onvoldoende) vergeleken
met andere gemeentelijke organisaties. Een prestatievergelijking kan door middel van een benchmark
plaatsvinden waarmee het mogelijk is om prestaties met andere gemeenten te vergelijken en informatie
te delen.

Het bevoegd gezag moet handelen op grond van een bestuurlijk vastgestelde probleemanalyse om
sturing te kunnen geven aan inspanningen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Vooral voor het aspect vergunningverlening zijn bij de gemeenten nog verbeteracties nodig,
waarbij de gemeente Steenbergen een voortrekkersrol kan nemen. Zo werkt de gemeente Steenbergen
met een systeem, waarbij vergunningaanvragen op basis van risico en beleid geprioriteerd worden.
Daarnaast evalueert en monitort de gemeente periodiek behaalde resultaten die als input dienen voor
het volgende jaar. Door middel van de best practies van Steenbergen willen de Brabantse Walgemeenten gezamenlijk rapportage en evaluatie voor vergunningverlening volledig implementeren.
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Wat willen we doen?
Prestatievergelijking
VTH-taken

Probleemanalyse &
evaluatie
vergunningverlening

december 2015

Hoe gaan we het
doen?
Uitvoeren van
Benchmark

Opstellen
probleemanalyse en
rapporteren resultaten
vergunningverlening

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

Brabantse Walgemeenten, met
coördinatie door
werkgroep Brabantse
Wal
Brabantse Walgemeenten, met
Steenbergen als
voortrekker

juli 2016

Juli 2016

Actiepunt F: strategisch beleidskader
De Brabantse Wal-gemeenten hebben momenteel een onvoldoende actueel vergunningenbeleid waarin
doelstelling en programma voor vergunningverlening duidelijk is onderbouwd. De gemeenten zullen
daarom in gezamenlijkheid een structuur ontwikkelen die voor de drie afzonderlijke gemeenten verder
uitgewerkt wordt in een eigen vergunningenbeleidsplan. De hoofdlijnen worden verder uitgewerkt in een
jaarlijks uitvoeringsprogramma. In het beleidsplan worden de beleidsvelden uit de Wabo opgenomen.
Zo ontstaat in onderlinge samenwerking een volledig integraal en gestandaardiseerd format, die door
elke afzonderlijke gemeente zelfstandig uitgewerkt kan worden voor eigen beleid. Uiteindelijk wordt
gewerkt naar een integraal VTH-beleidsplan of ‘Omgevingsbeleidsplan’.

Wat willen we doen?
Beleid voor
vergunningen
implementeren

Hoe gaan we het
doen?
Gezamenlijk format
vergunningenbeleid

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

Brabantse Walgemeenten, met
coördinatie door
werkgroep Brabantse
Wal

juli 2016

Actiepunt G: operationeel beleidskader
De Brabantse Wal-gemeenten maken voor het verlenen van vergunningen onvoldoende gebruik van
daarvoor bestemde protocollen. De Kwaliteitscriteria geven hierbij aan dat een methodiek gevolgd moet
worden waarbij bouwplannen stapsgewijs worden getoetst en waarbij de resultaten daarvan
gestructureerd worden vastgelegd. Het Landelijk Toetsprotocol Bouwregelgeving (LTB, vroeger bekend
als CKB), dat inmiddels door BRIS nder de naam BRIS-toets wordt aangeboden is een voorbeeld daarvan.
De Brabantse Wal-gemeenten willen door middel van een projectgroep in het vierde kwartaal van 2015
de haalbaarheid van implementatie van een toetsmethodiek onderzoeken. De coördinatie hiervan ligt bij
de werkgroep Brabantse Wal.

Wat willen we doen?
Implementeren van
objectieve criteria voor
het beoordelen van
bouwaanvragen

Hoe gaan we het
doen?
Implementatie BRIStoets

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

Brabantse Walgemeenten, met
coördinatie door
werkgroep Brabantse
Wal

maart 2016
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Actiepunt H: planning en control

Uitvoeringsprogramma
De Brabantse Wal-gemeenten stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast voor toezicht- en
handhavingstaken. In dit jaarlijkse programma komt vergunningverlening nog onvoldoende aan de orde.
De gemeentelijke organisaties van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zullen door middel
van een meer integrale aanpak de kaders en richting ook voor vergunningverlening verder uitwerken in
het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. Hierbij vormt het omgevingsbeleidsplan de basis.
Wat willen we doen?
Implementeren
uitvoeringsprogramma
vergunningverlening

Hoe gaan we het
doen?
Gezamenlijk format
uitvoeringsprogramma

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

Brabantse Walgemeenten, met
coördinatie door
werkgroep Brabantse
Wal

juli 2016

Kwaliteitsborging
De Brabantse Wal-gemeenten streven naar een hoge veiligheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
De gemeenten willen hieraan op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze invulling geven, waarbij
volledig aan de procescriteria wordt voldaan. Om dit te kunnen realiseren zal voor VTH-taken onder
andere een managementsysteem opgezet worden, waarin alle kritische momenten op het gebied van
kwaliteit zijn geborgd. Vanaf het eerste kwartaal van 2016 wordt aan de opzet van het kwaliteitssysteem
gewerkt, zodat het in juli 2016 operationeel kan zijn. Afspraken kunnen worden vastgelegd in een
Kwaliteitshandboek.
Een belangrijk aspect van het managementsysteem is dat op een systematische wijze doorlopend wordt
gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit. Deze verbeteringen komen voort uit onder
andere kwaliteitsdoelstellingen, evaluaties, een goede interne overlegstructuur, periodieke interne audits
en een jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem.
MT-leden binnen de werkgroep (met tenminste één vertegenwoordiger per gemeente) zijn
verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het managementsysteem. Periodiek worden door
deze kwaliteitsmanager(s) doelstellingen opgesteld die gericht zijn op continuïteit, kwaliteit en
klanttevredenheid door de organisatie. Deze doelstellingen worden uitgewerkt, opgevolgd en waar
nodig bijgesteld. Verder nemen de kwaliteitsmanagers maatregelen om ervoor te zorgen dat de
doelstellingen door alle medewerkers worden begrepen en uitgevoerd. Medewerkers dragen daarom
ook verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken die zijn vastgelegd in het
managementsysteem. Denk hierbij aan de juiste werkwijze. Draagvlak onder medewerkers voor het
opgestelde kwaliteitsbeleid is daarom ook onontbeerlijk voor het behalen van de doelstellingen.
Een kwaliteitssysteem, zoals bedoeld in de Kwaliteitscriteria omvat met name:
-

een kwaliteitsprogramma/kalender met vaste meet- en bijstuurmomenten;
Het beleid en de doelstellingen zijn gericht op continue verbetering van de effectiviteit
van het kwaliteitssysteem;
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-

december 2015

een werkwijze voor het registreren en managen van verbeterpunten;
risico's, maatregelen en meetpunten per (type) werkproces;
een vertegenwoordiger uit de directie die verantwoordelijkheid draagt voor
kwaliteitsbeleid en systematiek.

Wat willen we doen?
Kwaliteit van processen
borgen

Hoe gaan we het
doen?
Implementeren
kwaliteitsmanagementsysteem

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

Brabantse Walgemeenten, met
coördinatie door
werkgroep Brabantse
Wal

juli 2016

Actiepunt I: voorbereiden
Op basis van de Kwaliteitscriteria moeten de Brabantse Wal-gemeenten vergunningverlening (en toezicht
en handhaving) uitvoeren door middel van protocollen. De protocollen voor vergunningverlening
omvatten een uitwerking van procedurebeschrijvingen en/of werkinstructies in lijn met de strategie voor
vergunningverlening en de objectieve criteria voor het beoordelen en beslissen over een
omgevingsvergunning. Met betrekking tot vergunningverlening moeten de volgende onderdelen
uitgewerkt worden:
- vooroverleg;
- aanvragen beoordelen;
- (concept)besluit opstellen
- behandeling zienswijzen;
- bezwaar- en beroep;
- overdracht toezicht/handhaving;
- procesbeschrijving met betrekking tot het planologische afwijkingsprocedures

Met betrekking tot toezicht en handhaving moeten de volgende onderdelen uitgewerkt worden:
- voorbereiden van controles;
- uitvoeren van controles;
- versturen van verslag en brief;
- toepassen van sancties.
De Brabantse Wal-gemeenten beschikken niet volledig over deze protocollen voor vergunningverlening
(en in mindere mate toezicht en handhaving). In de eerste helft van 2016 zullen de drie gemeenten
gezamenlijk een structuur opzetten die vervolgens per gemeente nader toegespitst kan worden op de
eigen organisatie en werkvoorraad. Voor toezicht en handhaving beschikt de gemeente Steenbergen als
enige gemeente volledig over alle protocollen. Deze kunnen als ‘best practice’ door de andere
gemeenten worden overgenomen. Daarom neemt de gemeente Steenbergen een voortrekkersrol bij
deze verbeteractie.
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Wat willen we doen?
Opstellen protocollen
vergunningverlening
(en
toezicht/handhaving)

december 2015

Hoe gaan we het
doen?
Structuur opzetten
voor Brabantse Wal

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

Brabantse Walgemeenten,
gemeenten, met
Steenbergen als
voortrekker

Juli 2016

Actiepunt J: monitoren
Om te kunnen vaststellen of doelstellingen met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en
handhaving worden behaald, is een methodiek nodig waarbij monitoring plaatsvindt. Voor het proces
van monitoren heeft men indicatoren nodig. Een indicator is een meetbaar fenomeen (meestal een getal)
dat een signalerende functie heeft. Wijkt een indicator af van een afgesproken norm dan is bijsturing
nodig.

De Brabantse Wal-gemeenten hanteren bij toezicht en handhaving cijfermatige indicatoren die verkregen
zijn over onder andere aantal uitgevoerde controles, geconstateerde overtredingen en naleefgedrag
(handhavingsresultaten).
Voor vergunningverlening is het minder makkelijk vast te stellen of doelstellingen worden behaald. Het
aantal vergunningaanvragen die door burgers en bedrijven worden ingediend zijn, zeker in een
laagconjuctuur, moeilijk te prognosticeren. Dat is een reden voor terughoudendheid geweest om te
monitoren op het vergunningenproces. Op basis van de Kwaliteitscriteria moet echter gemonitord
worden op vergunningverlening. Daarnaast zijn er ook op het gebied van vergunningverlening
indicatoren die zeer bruikbaar kunnen zijn om doelstellingen te realiseren. Zo kan met name gemonitord
worden op aard van aanvragen (prognosticeren van legesopbrengsten), tijdigheid en inhoudelijke
kwaliteit van producten (lex silencio positivo, klanttevredenheid).
De Brabantse Wal-gemeenten zullen vanaf het eerste kwartaal van 2016 afzonderlijk ook monitoren op
vergunningenproces. Onderling worden kennis en expertise hieromtrent uitgewisseld.
Wat willen we doen?
Monitoren van
vergunningverlening

Hoe gaan we het
doen?
Kennis en expertise
uitwisselen

Wie gaan het doen?

Wanneer gerealiseerd?

Brabantse Walgemeenten, met
coördinatie door
werkgroep Brabantse
Wal

maart 2016

Automatisering
Alle Brabantse Wal gemeente zijn voorzien in een registratiesysteem voor vergunningen, toezicht en
handhaving. Strikt genomen voldoet dit aan de kwaliteitscriteria. Toch zullen er door professionalisering
van de monitoring van doelstellingen aanvullende eisen voortvloeien voor de registratiesystemen.
Vooralsnog wordt niet niet als apart actiepunt opgenomen, maar op termijn moet rekening gehouden
worden met additionele investeringen in de registratiesystemen om aan andere aspecten van de
procescriteria te kunnen voldoen.
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Organisatie

Voor het opstellen van dit gezamenlijke verbeterplan is een Werkgroep ‘verbeterplan’ gearrangeerd van
MT-leden uit de Brabantse Wal-gemeenten. Binnen deze Werkgroep zijn werkafspraken gemaakt over
het vervolg van activiteiten. De nadruk zal liggen op het gezamenlijk verbeteren van de aspecten kritieke
massa en procescriteria. Voor de verschillende verbeteracties worden projectgroepen opgezet. De
projectgroepen werken aan het op orde brengen van de genoemde verbeterpunten. In elke projectgroep
zit een deskundige van de afzonderlijke Brabantse Wal-gemeenten en een regisseur, ook wel trekker
genoemd. De projectgroep-leden zijn aangewezen om hun bijdrage aan de ontwikkeling te leveren. De
trekker regisseert en communiceert over de voortgang binnen de projectgroep aan de Werkgroep. Indien
nodig worden de afdelingen P&O geraadpleegd en wordt de Ondernemingsraad om advies gevraagd.
De Werkgroep coördineert de actiepunten en is verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde
kwaliteitsdoelen. Hieronder is de structuur van de organisatie in een schematisch overzicht weergegeven.
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Borging

Hoewel het implementatietraject juli 2016 formeel is afgerond, hebben de Brabantse Wal-gemeenten
daarna ook aandacht voor kwaliteitsborging. Het uitgangspunt bij dit traject is dat de gemeenten er voor
zorgen dat op basis van de landelijke VTH-Kwaliteitscriteria een hoogwaardige uitvoering van VTH-taken
en een optimale dienstverlening is gewaarborgd. De Brabantse Wal-gemeenten zien het als een taak en
verantwoordelijkheid dat dit zo blijft en monitoren periodiek vorderingen. De provincie ziet toe vanuit
haar interbestuurlijke toezicht rol.
Bij monitoring en het op peil houden van kwaliteit zetten de Brabantse Wal-gemeenten de volgende
instrumenten in:
Horizontale verantwoording;
Collegiale toets;
Zelfevaluatietool.

5.6

Besluitvorming, communicatie en projectplan

In dit verbeterplan wordt beschreven hoe de te realiseren verbeteringen worden aangepakt. Er is duidelijk
aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de verbeteracties te kunnen realiseren.
Consequenties (financiën, personeel, werkprocessen en beleid) van het gezamenlijke verbeterplan
kunnen per gemeente echter verschillend zijn. Daarom zullen de geformuleerde verbeteracties per
gemeente nader uitgewerkt worden in drie afzonderlijke projectplannen. De ambtelijke werkgroep zal
voor een basisdocument de eerste invulling opstellen. Het projectplan zal in het vierde kwartaal van 2015
gerealiseerd zijn. Op basis van een vastgesteld en breed gedragen verbeterplan en planuitwerking
worden in deze fase de verbeteringen daadwerkelijk doorgevoerd en in de drie organisaties geborgd.

Voor alle verbeterpunten geldt dat …………………bestuurlijk verantwoordelijk zijn. Ambtelijke
verantwoordelijkheid ligt bij ………………………………. De uitvoering van dit verbeterplan wordt
gemonitord door de werkgroep ‘Samenwerking VTH taken Brabantse Wal-gemeenten’ die is aangesteld
om het verbeterplan te operationaliseren. De voortgang wordt gemonitord in periodiek overleg.
Dit verbeterplan is op ambtelijk niveau voorbereid en ……….. 2015/2016 voorgelegd ter bestuurlijke
besluitvorming.
De bestuurlijk vastgestelde versie van dit verbeterplan wordt ter informatie aan gedeputeerde staten van
de provincie Noord-Brabant gezonden, ter attentie van de provinciale coördinator implementatie VTHKwaliteitscriteria.
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Bijlage: overzicht keuzes verbeterplan Kritieke massa
De tabel hieronder is onderscheiden in twee kolommen, namelijk de huidige situatie en
keuzemogelijkheden om verbeteringen in de organisaties door te voeren. Er zijn drie mogelijkheden
om aan de Kwaliteitscriteria te voldoen. De gemeenten kunnen allereerst taken zelfstandig uitvoeren.
Daarnaast kunnen de Brabantse Wal-gemeenten ook gaan samenwerken. Een derde mogelijkheid is
de overdracht van taken aan de omgevingsdienst of specialistische marktpartijen. In de tabellen is
aangekruist op welke wijze de Brabantse Wal-gemeenten verbeterpunten aanpakken om te voldoen
aan de Kwaliteitscriteria.

Overall

Aantal

Frequentie

Kennis

Ervaring

Keuze Brabantse wal uitvoering VTH

Opleiding

Huidige situatie op basis van startmeting

Kritieke massa

Zelf doen

Samen

x
x

o
o
x

x

o

RUD/markt

Generieke deskundigheden
Casemanagen
Vergunningverlening bouwen en RO
Toezicht en Handhaving, bouwen en RO
Toezicht en Handhaving, bodem
Toezicht en Handhaving, groene wetten

gr
r

gr
r

gr
gr

gr
r

gr
r

gr
r

r
ge

r
ge

gr
ge

r
ge

gr
ge

r
ge

ge

ge

ge

ge

ge

ge

x

Juridische deskundigheden
Behandelen Juridische aspecten vergunning
verlening
Behandelen Juridische
Juridische aspecten
aspecten handhaving
Behandelen
afwijkings
besluiten
Ketentoezicht
Buitengewone opsporing milieu, welzijn en
infrastructuur

gr

gr

gr

gr

gr

gr

gr

gr

gr

gr

gr

gr

x

gr

r

gr

r

gr

r

x

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
ge

x

x
x

Specialistische deskundigheden (bouwen)
Bouwfysica
Constructieve veiligheid
Bouwakoestiek
Sloop
Asbest - particulier
Asbest - bedrijfsmatig

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
o

ge
gr

ge
gr

ge
o

ge
gr

ge
o

o

gr

gr

o

gr

o

x
x
x
x
x

o
o
x

Specialistische deskundigheden Milieu
Externe veiligheid
Geluid
Groen en ecologie

ge

ge

ge

ge

ge

ge

ge

ge

ge

ge

ge

ge

x

x
x
x

Specialistische deskundigheden (RO)
Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
Exploitatie en planeconomie
Cultuurhistorie

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
ge

ge
ge

o

o

o

o

o

o

x
x

x
x
x

x
o

Legenda
eerste optie
tweede optie

Brabantse Wal

Senze

Bijlage: overzicht keuzes verbeterplan Procescriteria
De tabel hieronder is onderscheiden in twee kolommen, namelijk de huidige situatie en keuzes op
welke wijze de gemeenten verbeteringen in de organisatie gaan implementeren. Er zijn drie
mogelijkheden om de verbeterpunten op te pakken. De gemeenten kunnen allereerst processen en
documenten zelfstandig implementeren en opstellen. Daarnaast kunnen de Brabantse Walgemeenten in gezamenlijkheid processen en documenten ontwikkelen. Een derde mogelijkheid is dat
gemeenten gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Sommige organisaties hebben ‘tools’ in
huis die als voorbeeld voor anderen kunnen dienen.
x

Woensdrecht

Steenbergen

Keuze om verbeterpunt op te pakken
Bergen op Zoom

Huidige situatie op basis van startmeting

Legenda
werkwijze
verbeteractie nodig
volledig op orde

Procescriteria

Zelf doen

Samen

best practise

Vergunningverlening
Rapportage en evaluatie
vergunningverlening
Vergunningenbeleid
Beleid projectafwijkingen en kruimelgevallen
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening

x
x
x
x
x
x

Benchmark en audits
voor
vergunningen
Kwaliteitssysteem
voor
borging
van
processen
protocollen en werkinstructies voor
vergunningverlening
Monitoringsprogramma

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

Toezicht en handhaving
Rapportage en evaluatie
toezicht/handhaving
Handhavingsbeleid
Naleefstrategie
Benchmark en audits voor
toezicht/handhaving
Kwaliteitssysteem voor borging van
processen
Protocollen en werkinstructies voor
toezicht/handhaving
Monitoringsprogramma

gr
gr
gr

gr
gr

gr

gr
gr
gr

gr

x

x
x

Brabantse Wal

Bijlage: startmeting/zelfevaluatietool

Senze

Bijlage: onderscheid in taken op basis van de Kwaliteitscriteria 2.1

bron: uitvoering met ambitie

