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1. Inleiding
Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente
Steenbergen. In dit jaarverslag is aangegeven welke werkzaamheden er in 2018 zijn uitgevoerd.
In het kader van het Handhavingbeleidsplan 2017-2020 worden zowel handhavingstaken als
toezichtstaken uitgevoerd. Omdat de provincie Noord-Brabant vanaf 2019 het onderdeel
Vergunningverlening nadrukkelijk meeneemt in de beoordelingsronde van het systematisch toezicht
op alle VTH-taken, is in 2018 het Omgevingsvergunningenbeleid 2019-2020 vastgesteld. Vanaf nu
wordt het onderdeel Vergunningverlening meegenomen in zowel het jaarlijks vast te stellen
uitvoeringsplan, als het jaarlijks vast te stellen jaarverslag. Het uitvoeringsplan VTH 2019 is op 29
januari 2019 door het college vastgesteld. Vanaf 2021 zullen het Handhavingbeleidsplan en het
Omgevingsvergunningenbeleid worden geïntegreerd in één VTH-beleidsplan 2021-2024.
In dit jaarverslag komen de volgende taakvelden aan de orde:
*
Vergunningverlening
*
Toezicht (inclusief milieutoezicht, brandpreventie, Drank- en Horecawet, Algemene
Plaatselijke Verordening en Drugs)
*
Handhaving
VTH-taken vinden primair plaats op basis van een jaarlijkse planning, op basis van verleende
vergunningen/meldingen (Wabo), op verordeningen (APV) en jaarlijks terugkerende evenementen.
Daarnaast ontvangen we jaarlijks een groot aantal klachten en vragen over de fysieke leefomgeving.
Het cluster VTH streeft ernaar om alle klachten binnen de daartoe gestelde termijnen af te
handelen. Uiteraard is niet iedere klacht gegrond en is er niet altijd een rol voor de gemeente
weggelegd (denk aan burenruzies). In die gevallen wordt buurtbemiddeling ingezet, met als doel
buren weer met elkaar in gesprek te brengen, waarmee verdere klachten kunnen worden
voorkomen.
Binnen het taakveld is in voorkomende gevallen in overeenstemming met de vastgestelde landelijke
handhavingstrategie (LHS) bestuurlijk, dan wel strafrechtelijk gehandhaafd. Over het algemeen zijn
overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening strafrechtelijk afgedaan (met name de
parkeerovertredingen binnen de blauwe zone ). De overige overtredingen zijn bestuursrechtelijk
afgedaan.
Alle medewerkers van het cluster VTH hebben één of meerdere specialiteiten. Indien mogelijk wordt
er, mede om de controledruk bij burgers en bedrijven te beperken, zoveel mogelijk integraal
samengewerkt. Daarnaast is er sprake van een oog- en oorfunctie. In voorkomende gevallen wordt
deze ontvangen of gesignaleerde informatie door de betrokken medewerker zelf afgehandeld. Bij
specialistische situaties, of als de informatie een breed karakter krijgt, wordt de zaak overgedragen
aan de juridisch (beleids)medewerker Handhaving.
Ontwikkelingen
In 2018 zijn de diverse afdelingen komen te vervallen en zijn er zes teams voor in de plaats
gekomen. In het team Wonen, Werken en Beleven zijn de volgende taakvelden ondergebracht:
Ruimte, Economie, Gebiedsontwikkeling, Duurzaam/Milieu, Recreatie/Toerisme, Erfgoed,
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid. Als gevolg hiervan
zijn de taakvelden niet langer verspreid over meerdere afdelingen, maar ondergebracht in één
team, wat de informatie-uitwisseling en onderlinge samenwerking ten goede komt. Om de
integraliteit van deze onderdelen te bevorderen is in 2018 gestart met een proces om te komen tot
een herstructurering van VTH-taken. Dit proces zal afgerond worden in 2019.
Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP)
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Op 1 januari 2018 is het BGBOP in werking getreden. Het BGBOP geeft regels over het brandveilig
gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld.
Daarnaast bevat dit besluit regels over de zogenoemde basishulpverlening op die plaatsen. In 2018
hebben de toezichthouders in het kader van dit besluit toezicht uitgeoefend tijdens de opbouw en
uitvoering van evenementen. Daarnaast is in 2018 een start gemaakt om de interne processen van
beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving beter op elkaar aan te laten sluiten. Hiertoe
worden overleggen voor planning en evaluatie van evenementen binnen de gemeente
gearrangeerd.
Toezicht op legale en illegale prostitutie
De controles op het gebied van illegale en legale prostitutie worden tot 2020 uitgevoerd door het
prostitutiecontrole team van de politie. Vanaf januari 2020 gaat de gemeente de toezichthoudende
taak op de legale en illegale prostitutiebedrijven uitvoeren. De toezichthouders dienen geïnstrueerd
te worden in het digitaal rechercheren en er dienen gezamenlijke controles met de politie
uitgevoerd te worden. De bestuursrechtelijke handhavingstrajecten, die voortkomen uit de
controles, worden behandeld door de juridische handhavers.

2. Organisatie
4

2.1 Formatie
Het verlenen van omgevingsvergunningen en het toezicht hierop maakt deel uit van het cluster VTH.
De functiescheiding tussen vergunningverleners en toezichthouders is daarbij strikt in acht
genomen. Met andere woorden: in de planning en registratie is vastgelegd dat een verleende
vergunning niet door dezelfde medewerker wordt gecontroleerd.
Functie

Omvang in fte

* omgevingsregisseur
* adm. medewerker
* juridisch medewerker
* medewerker vergunningen 1
* medewerker vergunningen 2
* Toezichthouder Leefomgeving
* Toezicht APV (Boapool)
* Toezicht Brandpreventie
* Toezichthouder Wabo
* Juridisch beleidsmedewerker Handhaving
* Juridisch medewerker Handhaving
* parkeerbeheer (toezicht blauwe zone)

* 450 uur
* 80 uur
* 350 uur
* 1150 uur
* 1000 uur
* 1400 uur
* 1594 uur
* 1200 uur (inhuur Brandweer)
* 1400 uur
* 1400 uur
* 1050 uur
* 700 uur (inhuur Parkeerbeheer Bergen op
Zoom)
11.774 uur (8.41 fte)

Totaal

De ureninzet is gebaseerd op 1400 uur per fte (exclusief overleg, opleidingen en trainingen). In
totaal is 11.774 uur aan VTH in 2018 besteed. De gemeenteraad heeft in juli 2017 extra middelen
beschikbaar gesteld om de capaciteit van de toezichthouder Wabo en de toezichthouder
Leefomgeving beide met 0,5 fte uit te breiden naar 1 fte per toezichthouder. De toezichthouder
Wabo is vanaf september 2018 op eigen verzoek voor een half jaar gedetacheerd in een andere
gemeente. Hierdoor heeft inhuur van een toezichthouder moeten plaatsvinden om dit op te vangen.
2.2 Inzet/samenwerking politie
De Boa’s van de boapool nemen wekelijks deel aan de briefing van de politie. Tijdens deze briefing
worden de lokale problemen en het te voeren beleid besproken. Te denken valt aan vernielingen
van gemeentelijke eigendommen, overlast van jongeren, toezicht bij evenementen, handhaving van
de blauwe zone, overlast hondenpoep en autowrakken.
2.3 Samenwerking, overleg en bereikbaarheid buiten werktijd
Niet alle situaties die worden aangetroffen of worden opgespoord houden op bij de gemeentegrens
of bij de bevoegdheid van de ambtenaar. Samenwerking met andere instanties is noodzakelijk en
kan leiden tot een andere aanpak en kan er voor zorgen dat meerdere problemen in één keer
worden aangepakt en/of worden opgelost.
De gemeente Steenbergen hanteert een 24-uurs bereikbaarheidssysteem. Deze bereikbaarheid
werd in 2018 door het cluster VTH samen met de buitendienst gedragen. De calamiteitendienst
wordt uitgevoerd door buitendienstmedewerkers van de afdeling BRA en de toezichthouder
Leefomgeving, zodat adequaat op calamiteiten kan worden gereageerd.
Bestuurlijk heeft de portefeuillehouder Handhaving tweewekelijks operationeel politieoverleg en
iedere maand overleg met de basisteamdriehoek. Hierbij zijn de officier van Justitie, de teamchef
politie en de burgemeesters van de Brabantse Walgemeenten + Tholen aanwezig.
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3. ACTIVITEITEN 2018

Aanleg

1

Inrit

1

2

1
18

Monument
Milieumelding

1
1

1

1

Brandveilig gebruik

5

Milieuvergunning

1

Strijdig gebruik
Sloopmelding

12
14

6

3

7

2

75

Sloopvergunning

2

Kappen

6

Advisering provincie

1
2

Vooroverleg

26

Bouwen

2

Totaal

19

31

17
6

1

6

27

1

11

40

2

1

17

3.2 Toezicht en Handhaving
Algemene Plaatselijke Verordening
Het merendeel van de klachten die betrekking hebben op de APV, worden door de boapool
afgehandeld.
Subcategorie
Autowrak/banden
Gaskanonnen
Illegale lozing olie, vaten, xtc
Overige milieu
Stank
Verbranding afval
Water/bodemverontreiniging

Klachten/meldingen
2
0
3
48
29
2
13
97

Bouwen/slopen zonder
vergunning
Foutief parkeren bv
aanhangers campers
Geluidsoverlast evenementen
café etc.
Illegale dump/zwerfafval
Illegale verbouwing in/uitrit,
reclame, ingebruikneming
grond
Overlast vuurwerk

6

Totaal
Handhaving

7

5

Informatieverzoeken

Categorie
Milieu

verleend

Vergunningvrij

toegekend

Overgegaan in
aanvraag

Niet verleend

ingetrokken

Buiten
behandeling

Beëindiging
bevoegd gezag

afgewezen

afgehandeld

Afgebroken

3.1 Vergunningverlening
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141
40
50
6

5

1
5

134

10

396

Overige handhaving

388
636

Hondenpoep

29
29

Totaal
Openbare Ruimte
Totaal
Totaal overig

762

Dit zijn alleen de meldingen van Melddesk. Hier zitten niet de telefonische meldingen, meldingen
per whatsapp, facebookmeldingen, de meldingen per e-mail en de meldingen van collega’s bij. In de
praktijk zijn er veel meer meldingen gemaakt. Ook maken burgers vaak meldingen onder een
andere categorie of subcategorie. Het geeft dus geen volledig beeld van alle meldingen.
Evaluatie samenwerking breed boatoezicht in de boapool
Op Brabantse Wal niveau wordt door middel van een boapool structureel samengewerkt bij de
uitvoering van het brede boatoezicht door domein I en II boa’s. De samenwerkingsafspraken tussen
de gemeenten zijn formeel vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarnaast is
tussen de gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie een samenwerkingsconvenant
afgesloten zodat de boa’s bevoegd zijn op te treden op elkaars grondgebied. Op 10 januari 2019 is
met de contactpersonen van de deelnemende gemeenten de samenwerking binnen de boa-pool
1
geëvalueerd en daarnaast is met de boa’s teruggeblikt op de samenwerking in 2018 .
Evaluatie van de dienstverlening
De samenwerking is positief ervaren. De door de gemeenten gevraagde inzet voor 2018 is geleverd,
waardoor boa’s zijn ingezet waar en wanneer dat door de verschillende gemeenten wenselijk was.
Uitval door ziekte en andere omstandigheden is opgevangen, waardoor kwetsbaarheid is
weggenomen.
De communicatie en samenwerking met zowel de boa’s, de werkverdeler, de planner als de
coördinator van de boapool is goed verlopen. Ook de boa’s bevestigen dit. Er is geïnvesteerd in de
verbetering van de samenwerking met politie (zeker met de jaarwisseling is deze samenwerking zeer
succesvol geweest) en er wordt steeds meer gewerkt vanuit taakaccenten zoals jeugd, dak- en
thuislozen, personen met verward gedrag, evenementen, buurtpreventie, etc. We zijn vanuit de boapool in staat in te spelen op vragen om lokaal maatwerk.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de samenwerking de doelen heeft bereikt die we voor ogen
hadden bij het aangaan van deze intergemeentelijke samenwerking.
Enkele punten van aandacht
- Vervanging van de werkverdeler bij vakantie behoeft meer aandacht.
- Er heeft in 2018 veel inhuur van boa’s plaatsgevonden als gevolg van uitval van een aantal
vaste boa’s ”onder meer vanwege langdurige ziekte). Dit brengt voor alle partijen extra werk
met zich mee (inwerken, regelen van allerlei praktische zaken, etc.). Daarentegen heeft juist
deze inhuur het mogelijk gemaakt dat het werk niet stil kwam te liggen en de gevraagde
inzet aan de verschillende gemeenten toch geleverd kon worden.
Financiële evaluatie
Binnen de boapool samenwerking voor het brede boatoezicht is gemeente Bergen op Zoom
verantwoordelijk voor het leveren van de gevraagde boa-inzet in de gemeenten Steenbergen en
Woensdrecht tegen het in de DVO vastgestelde uurtarief. De kosten hiervoor zijn gefactureerd naar
betreffende gemeenten.
1 Naast het brede boa-toezicht bevat de boa-pool ook een afzonderlijke toezichtdienst voor toezicht op de Drank- en Horecawet. Voor aan deze toezichtdienst
neemt ook gemeente Tholen deel. Omdat de taken voor het toezicht op de Drank- en Horecawet volledig door een externe partij worden uitgevoerd, wordt deze
samenwerking afzonderlijk en uitgebreider geëvalueerd.
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2018
gemeente
Steenbergen
Woensdrecht

afgenomen uren boapool
1594
2
722

Totaal gefactureerd op basis van
uurtarief € 49,63
€ 79.110,24
€ 35.832,86

Blauwe zone/Wegenverkeerswet
Onze ervaring is dat de blauwe zone veelvuldig wordt overtreden. Te pas en te onpas worden de
voertuigen op de rijbaan geparkeerd of is er geen parkeerschijf aanwezig. Om dit te handhaven is
regelmatig controleren noodzakelijk. De politie heeft aangegeven dat verbaliserend optreden in de
blauwe zone geen prioriteit heeft. Om toch in voldoende mate op parkeerproblemen/blauwe zone
te kunnen controleren, wordt sinds 2015 gebruik gemaakt van de inzet van de Boa’s van
Parkeerbeheer uit Bergen op Zoom.
Proces-verbalen
Illegaal vuurwerk (boapool)
Halt-verwijzing (boapool)
Blauwe zone
(parkeerbeheer)
Overig (boapool)

2015
0
0
1146

2016
0
0
609

2017
0
0
626

2018
1
1
828

0

0

0

40

Totaal

1149

609

626

870

Bovenstaande tabel laat zien dat er de laatste 3 jaar een stijging is van het aantal uitgeschreven PV’s.
Waar de PV’s voor 2018 alleen door Parkeerbeheer Bergen op Zoom werden uitgeschreven, worden
er in 2018 ook PV’s uitgeschreven door de boapool.
Buurtbemiddeling
Veel klachten en meldingen die zowel bij de gemeente, als bij de politie en woningcorporaties
worden ingediend, komen voort uit een verstoorde relatie tussen buren onderling. In die gevallen
biedt het inzetten van buurtbemiddeling meer kans van slagen om de verstoorde relatie te
herstellen, wat de kans op klachten en meldingen in de toekomst vermindert.

BUURTBEMIDDELING
Steenbergen

Cijfers 2018
•
•
•
•

2

47 aangemelde casussen
78% succesvol afgerond
40% huurwoningen
Poule van 14 bemiddelaars

Waarvan nog 6,5 uur tegoed in Q1 2019
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BUURTBEMIDDELING
Steenbergen
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Milieu
Ook voor 2018 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om het milieutoezicht op een adequaat
niveau te brengen. De ontstane achterstanden in het milieutoezicht tot 2017 zijn in 2017
weggewerkt en de achterstand van 2017 is in 2018 weggewerkt. De controlefrequentie van B1 en B2
inrichtingen is teruggebracht van 1 keer in de 7 jaar, naar 1 keer in de 5 jaar. Hierbij is aangesloten
bij de door de OMWB voorgestelde MWB-norm. Deze norm kan worden beschouwd als een
professioneel aanvaardbaar minimum, gebaseerd op de door het Algemeen Bestuur vastgestelde
frequentie voor toezicht conform het Inrichtingenbestand 2.0.

Meldingen en Vergunningen

Toezicht
Van het totale preventieve toezichtsprogramma 2018 zijn 184 van de in totaal 227 controles
uitgevoerd en zijn in overleg 43 controles stilgelegd. De reden hiervoor is dat in augustus 2018 is
gesignaleerd dat het toezichtsprogramma groter was dan het beschikbare budget.
Het gemiddelde naleefgedrag ligt overall rond de 50%. Het naleefgedrag binnen de gemeente
Steenbergen ligt met 52% rond dat gemiddelde.

10

Handhaving
Het budget voor repressieve handhaving en klachten is voor 111% gerealiseerd. Dit komt met name
door de hoge uitputting op de post van klachten.
Klachten

In totaal zijn er 108 milieuklachten ontvangen bij de klachtendienst van de OMWB die in
onderstaand overzicht zijn vermeld.
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Project Intensivering Toezicht Veehouderijen
Sinds 1 januari 2018 zijn op initiatief van de provincie Noord-Brabant en 45 deelnemende
gemeenten, waaronder Steenbergen, de inspecties bij veehouderijen geïntensiveerd. De agrarische
sector zorgt voor voedsel, welvaart en werk en daarbij heeft Noord-Brabant de grootste
veedichtheid van Nederland. Er is steeds meer aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en
milieubescherming. Het is ook in het belang van de sector en haar beeldvorming dat incidenten
zoveel mogelijk worden vermeden. De provincie Noord-Brabant streeft daarom naar een
zorgvuldige veehouderijsector in 2020 en heeft medewerking gevraagd aan de gemeenten om dat
streven te realiseren. Middels het project worden alle Noord-Brabantse veehouderijen binnen de
deelnemende gemeenten bezocht en wordt de sector in kaart gebracht. ZLTO is op de hoogte van
het project en ondersteunt het doel.
De gemeente Steenbergen neemt deel aan dit project. Hieronder ziet u een verkort overzicht van
aantallen uitgevoerde controles in 2018.
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Toezicht Wabo
De toezichthouder Wabo houdt toezicht op de verleende omgevingsvergunningen, op
sloopmeldingen en op vergunningsvrij bouwen.
De volgende zaken zijn in 2018 gecontroleerd:
Constructieve veiligheid
Sloopwerkzaamheden
Toezicht op vergunningsvrij bouwen
Uitvoeren toezicht op verleende omgevingsvergunningen
Beeldbepalende panden
Flexibel in te zetten uren voor onvoorziene taken

360 uur
15 controles
15 controles
172 vergunningen
107 panden
87 uur

Toezicht Leefomgeving
De toezichthouder Leefomgeving heeft de volgende zaken in 2018 gecontroleerd:
Activiteiten
Toezicht in relatie
WOZ/BAG
Bouwen zonder
benodigde vergunning
Strijdig gebruik
bestemmingsplan,
gebouwen, erven of
gemeentegrond
Toezicht tijdens
handhavingstraject
Integrale controle op
campings/parken en/of
woonwagencentra
Integrale controles
bedrijventerreinen en/of
gebiedscontroles
Overige controles APV,
Bouwbesluit,
Activiteitenbesluit,
Verkeer, overlast, sluiting
panden (o.a. houtstook
staat erven en terreinen,
belijning van de weg etc.)
Flexibel in te zetten uren
voor onvoorziene taken
Evenementen

Geraamd
30 controles

Uitgevoerd
9 controles

40 controles

12 controles

50 controles

30 controles

20 controles

15 controles

3 controles

1 controle

2 controles

2 controles

-

100 controles

100 uur

100 uur

-

25 controles

Brandpreventie
Het taakveld brandpreventie wordt ingehuurd van de regionale brandweer. Doel van dit taakveld is
om alle betrokken inrichtingen te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen.
De volgende controles hebben in 2018 plaatsgevonden:
Toezicht bestaande bouw:
Vuurwerk verkooppunten
Eenmalige trouwlocaties
Horeca
Logies, zorg
Overige gebruiksfuncties
13

3
3
8
11
14

Toezicht BRZO+ en risicorelevante bedrijven

3

Toezicht bouwcontroles omgevingsvergunning

15

Toezicht evenementen

14

oefenmomenten/bewustwording gericht op
brandveiligheid in en om een object:
Oefm. 19 en Geen nood bij brand
voorlichting grote groepen

4
8

Drugs
Het Damoclesbeleid heeft tot de volgende acties in 2018 geleid:
Aantal waarschuwingen lokalen artikel 13b Opiumwet
Aantal waarschuwingen woningen artikel 13b Opiumwet
Aantal bestuurlijke sluitingen lokalen artikel 13b Opiumwet
Aantal bestuurlijke sluitingen woningen artikel 13b Opiumwet
Gebruik afwijkingsbevoegdheid
Zelf gemeld door pandeigenaar (waardoor geen sluiting)

1
4
4
2
0
0

Drank- en horecawet
Het toezicht vindt plaats door de in 2014 opgerichte boa-pool DHW, waaraan de gemeenten Bergen
op Zoom, Tholen, Woensdrecht en Steenbergen deelnemen. Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats
van deze boa-pool DHW, die apart aan het college wordt aangeboden en vastgesteld.
Bijzondere onderwerpen
In het kader van de landelijke aanpak van adresfraude is deelgenomen aan de pilot LAA (Landelijke
aanpak adreskwaliteit) voor de duur van 1 jaar (1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018). Na deze periode
heeft een evaluatie plaatsgevonden en op basis daarvan is besloten om de samenwerking met de
Brabantse Walgemeenten en Tholen structureel voort te zetten. Er wordt gebruik gemaakt van twee
ingehuurde toezichthouders die risicogestuurd adresonderzoek uitvoeren, op basis van signalen die
wijzen op een verkeerde adresregistratie.
Daarnaast worden er in het kader van de BRP (Basisregistratie Personen) controles uitgevoerd door
de toezichthouders Wabo en Leefomgeving, die eveneens zijn aangewezen als toezichthouder BRP.
Het toezicht op kinderopvang en peuterspeelzalen wordt uitgevoerd door de GGD. In 2018 zijn 33
controles gehouden. Deze controles hebben niet geleid tot handhavingszaken.
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4. FINANCIËLE VERANTWOORDING
Ten opzichte van de begroting voor VTH in 2018 is € 3130,- meer uitgegeven dan begroot. Voor een
toelichting op deze cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening.
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