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1.1 Inleiding 
Voor u ligt het Uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022 
van de Gemeente Steenbergen. In het uitvoeringsplan leest u hoe de gemeente Steenbergen 
in 2022 uitvoering zal geven aan vergunningverlening en de diverse handhavingstaken. Met 
het uitvoeringsplan beoogt de gemeente een duidelijk beeld te schetsen van de 
voorgenomen activiteiten en van de doelen en prioriteiten die voor 2022 zijn vastgesteld.   
 
Gelijktijdig met dit uitvoeringsplan is een nieuw VTH-beleidsplan 2022-205 ter vaststelling 
aan het college aangeboden. De vorige beleidsstukken zijn grondig geëvalueerd. Dit heeft 
geleid tot een bondig beleidsplan, waarin nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd die 
bijdragen aan de missie en visie voor de komende vier jaar. 
 
Het uitvoeringsplan heeft alleen betrekking op het omgevingsrecht en 
omgevingsvergunningen in relatie tot de APV. Vanaf 1 januari 2020 zijn de 
handhavingsvelden Leefbaarheid (kleine ergernissen en overlast) en Bijzondere onderwerpen 
(o.a. ondermijning en horeca) overgegaan naar het cluster Veiligheid, dat ondergebracht is 
bij het team Bestuur en Concernondersteuning.  
Dit betekent dat de behandeling van de APV-gerelateerde klachten en meldingen en de 
aansturing van de boapoule (inclusief boapoule Drank- en Horecawet) vanuit het cluster 
Veiligheid plaatsvinden.  
 
Het budget voor de OMWB is ten opzichte van 2021 gelijk gebleven (€ 552.000,-). 
Alle activiteiten die de OMWB voor ons uitvoert in 2022, zijn opgenomen in het werkplan 
OMWB 2022, wat als bijlage II onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsplan VTH 2022. 
 

De provincie Noord-Brabant ziet er met Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op toe dat lokale 
overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. De provincie heeft in 2021 de VTH-
documenten van Steenbergen beoordeeld met ‘voldoet’ en hier een 96% score aan 
toegekend.   
 

Dit uitvoeringplan is vastgesteld door het college en bekendgemaakt middels toezending aan 
de gemeenteraad en aan de provincie Noord-Brabant. Tevens is het uitvoeringsplan 
gepubliceerd. Dit uitvoeringsplan loopt tot uiterlijk 1 februari 2023. Op 1 februari 2023 dient 
het Uitvoeringsplan VTH 2022 te zijn vastgesteld.   

 

1.2 Doel van het uitvoeringsplan 
Het VTH-beleidsplan werken wij jaarlijks voor 1 februari uit in een uitvoeringsprogramma 
voor zowel vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het werkprogramma voor de 
OMWB en de Veiligheidsregio (brandweer) maken hier als bijlage deel van uit. In het 
uitvoeringsprogramma beschrijven we de prioriteiten, doelen, activiteiten en methoden uit dit 
beleid op operationeel niveau. Het uitvoeringsprogramma is dan ook een concreet actieplan 
voor het betreffende jaar. Daarbij geven wij in het uitvoeringsprogramma aan hoe de 
(financiële en personele) middelen in het betreffende jaar worden ingezet.  
 

1.3 Relevante ontwikkelingen 
Zowel intern als extern spelen er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn geweest 
op het samenstellen van dit uitvoeringsplan. De ontwikkelingen spelen zowel op 
organisatorisch als op juridisch en maatschappelijk gebied. Hieronder zijn de belangrijkste 
ontwikkelingen kort beschreven.  
 

Juridische ontwikkelingen 
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De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treden naar verwachting op 
1 juli 2022 in werking. Deze twee wetten stellen de gemeente tot uitdagingen op het gebied 
van processen, een andere manier van werken en financiën. Te denken valt aan het voor 
een deel wegvallen van de bouwkundige toetsing, verschuiving werkzaamheden naar het 
voortraject en participatie. In het kader van het implementatietraject Omgevingswet vinden 
de voorbereidingen plaats om te kunnen werken onder de Omgevingswet. Zo zijn en worden 
diverse verordeningen aangepast, die gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden, 
zoals de verordening adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Steenbergen, de 
verordening participatie en de verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht 
gemeente Steenbergen.  
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Door een reeks ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering en - 
adaptatie en de stikstofproblematiek worden de VTH-werkzaamheden complexer en daarmee 
wellicht ook belangrijker. Door deze ontwikkelingen en natuurlijk ook het Coronavirus staat 
de gemeente voor allerlei organisatorische en financiële vraagstukken. Dit heeft invloed op 
de manier van (samen)werken op het gebied van VTH. Wij zijn ons hiervan bewust en 
proberen hier met dit uitvoeringsprogramma op in te spelen. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

2. Uitvoering 
 

2.1 Inleiding 
Er zal nooit capaciteit zijn om alle taken uitputtend uit te voeren. In het beleidsplan zijn 
daarom ook keuzes gemaakt in prioritering op basis van een risico-inschatting. De 
prioritering heeft gevolgen voor de diepgang van toetsing van een vergunningaanvraag en 
de mate van toezicht. In dit hoofdstuk wordt op basis van verwachte aanvragen, prioritering 
en kengetallen voor urenbesteding een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit.  
 
De vth-activiteiten voor 2022 zijn in paragraaf 2.2 schematisch weergegeven. In hoofdstuk 3 
leest u hoe de uitvoering, zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven, onder andere qua 
personeelsformatie wordt geborgd.  



 

5 

 

 

2.2 Productenlijst / werkvoorraad 

2.2.1 Vergunningen 

Onderstaande tabel biedt inzicht in de prioriteit en verwachte hoeveelheid aanvragen/meldingen per 

activiteit. Deze corresponderen met de risico-inschatting uit het VTH-beleidsplan.  
 

ACTIVITEITEN PRIORITEIT AANTAL 

Omgevingsvergunning, activiteit bouwen    
 

Bouwwerken geen gebouw zijnde prioriteit 4 6 

Bijbehorende bouwwerken, dakkapel, gevelwijziging prioriteit 4 97 

Woningen (grondgebonden, bijv. eengezinswoningen) prioriteit 4 11 

Woongebouwen, appartementen, kamerverhuur prioriteit 2 4 

Logiesgebouw, restaurant, café, horeca, bedrijf, kantoor, winkel prioriteit 2 10 

Maatschappelijke gebouwen, (kinder)dagverblijven, scholen, zorg, sport prioriteit 2 6 

Omgevingsvergunning, activiteit slopen   
 

Omgevingsvergunning slopen  prioriteit 4 2 

Omgevingsvergunning, activiteit wijzigen rijks- of gemeentelijk monument   
 

Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen rijks- of gemeentelijk monument prioriteit 4 2 

Omgevingsvergunning, activiteit werk- of werkzaamheden uitvoeren   
 

Aanvraag omgevingsverguning, uitvoeren van een werk of werkzaamheden prioriteit 4 3 

Omgevingsvergunning, activiteit handelen in strijd met regels RO   
 

Aanvraag omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening prioriteit 4 20 

Omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik   
 

Aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik  prioriteit 2 3 

Omgevingsvergunning in relatie tot APV   
 

Aanvraag omgevingsvergunning aanleg in-/ uitrit  prioriteit 4 15 

Aanvraag omgevingsvergunning vellen beschermde houtopstand prioriteit 2 8 

Meldingen   
 

Melding slopen  prioriteit 4 26 

Melding slopen met asbest  prioriteit 1 60 

Melding particuliere sloop prioriteit 4 80 

Melding brandveilig gebruik  prioriteit 2 5 

 

2.2.2 Toezicht en Handhaving 

Onderstaande tabellen bieden inzicht in de prioriteit en verwachte aantal controles per activiteit. Deze 

corresponderen met de risico-inschatting uit het VTH-beleidsplan. De OMWB voert de milieuactiviteiten 
uit. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage II.   

 

ACTIVITEITEN PRIORITEIT CONTROLES 

Omgevingsvergunning, activiteit bouwen     

Bouwwerken geen gebouw zijnde prioriteit 4 2 

Bijbehorende bouwwerken, dakkapel, gevelwijziging prioriteit 4 30 

Woningen (grondgebonden, bijv. eengezinswoningen) prioriteit 4 5 

Woongebouwen, appartementen, kamerverhuur prioriteit 2 4 

Logiesgebouw, restaurant, café, horeca, bedrijf, kantoor, winkel prioriteit 2 10 

Maatschappelijke gebouwen, (kinder)dagverblijven, scholen, zorg, sport prioriteit 2 6 
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Omgevingsvergunning, activiteit slopen    

Omgevingsvergunning slopen  prioriteit 4 2 

Omgevingsvergunning, activiteit wijzigen rijks- of 
gemeentelijk monument 

   

Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen rijks- of gemeentelijk 
monument 

prioriteit 4 2 

Omgevingsvergunning, activiteit werk- of werkzaamheden 
uitvoeren 

   

Aanvraag omgevingsverguning, uitvoeren van een werk of 
werkzaamheden 

prioriteit 4 1 

Omgevingsvergunning, activiteit handelen in strijd met regels 
RO 

   

Aanvraag omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening 

prioriteit 4 5 

Omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik    

Aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik  prioriteit 2 3 

Omgevingsvergunning in relatie tot APV    

Aanvraag omgevingsvergunning aanleg in-/ uitrit  prioriteit 4 0 

Aanvraag omgevingsvergunning vellen beschermde houtopstand prioriteit 2 8 

Meldingen    

Melding slopen  prioriteit 4 5 

Melding slopen met asbest  prioriteit 1 60 (omwb) 

Melding particuliere sloop prioriteit 4 20 

Melding brandveilig gebruik  prioriteit 2 5 

 

 

ACTIVITEITEN PRIORITEIT  CONTROLE
S 

Bouwen en/of gebruik zonder omgevingsvergunning  prioriteit 3 6 

Slopen zonder omgevingsvergunning  prioriteit 1 1 

Veranderen of slopen van een Rijks- of gemeentelijk monument zonder of in 
afwijking van omgevingsvergunning 

prioriteit 2 1 

Handelen zonder of in strijd met een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
een werk of werkzaamheden 

prioriteit 4 1 

huisvesting arbeidsmigranten in strijd met bestemmingsplan  prioriteit 1 40 

Strijdig gebruik bestemming: wonen waar niet toegestaan  prioriteit 2 6 

Strijdig gebruik bestemming: bedrijfsmatige activiteiten waar niet toegestaan  prioriteit 2 1 

Strijdig gebruik bestemming: overige activiteiten prioriteit 4 10 

Het splitsen van een woning zonder omgevingsvergunning  prioriteit 4 1 

Slopen van een gebouw zonder voorafgaande melding  prioriteit 2 1 

Slopen met asbest zonder melding  prioriteit 1 10 

In gebruik hebben van een gebouw in strijd met de brandveiligheidseisen 
Bouwbesluit 2012 

prioriteit 3 20 

In gebruik hebben van een gebouw in strijd met overige eisen Bouwbesluit 2012 prioriteit 3 40 

het in verval laten raken van beeldbepalende panden prioriteit 2 54 

welstandsexcessen prioriteit 4 1 

vergunningsvrij bouwen prioriteit 3 96 

Handelen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor kappen  prioriteit 2 2 

Handelen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning aanleggen in-/uitrit prioriteit 4 1 

Klachten en meldingen  Prioriteit 1-4 24 

 

Brandveiligheid 
Het cluster VTH werkt samen met de Brandweer Midden- en West-Brabant aan het 
brandveilig gebruik van (zorg)instellingen. In overleg met de brandweer worden de controles 
uitgevoerd bij (zorg)instellingen, waar het niveau van zelfredzaamheid van de gebruikers 
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laag is en waar de kans op brand en de frequentie van het gebruik een essentieel onderdeel 
is. Voor het basistakenpakket van de Brandweer Midden –en West-Brabant, zie bijlage I.  
 

2.3 Uitvoeringsdoelstellingen 
De doelstellingen die in dit uitvoeringsplan worden beschreven, zijn opgesteld op basis van 
de beleidsdoelstellingen die volgen uit het Beleidsplan VTH 2022-2025. Hierin heeft het 
college gemotiveerd aangegeven welke doelen en prioriteiten het zichzelf stelt bij de VTH-
taken en welke activiteiten het daartoe zal uitvoeren.   
 
Doelstellingen 
Naast de primaire doelstelling, het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving om een 
veilige, gezonde en schone fysieke leefomgeving te bereiken, hebben wij nog 8 
doelstellingen voor de komende beleidsperiode opgesteld. Deze 8 doelstellingen geven 
invulling aan onze missie en visie. Om deze doelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te maken, is bij iedere doelstelling aangegeven wat 
wij daarvoor gaan doen. 
 

 Doelstelling Wat gaan wij daarvoor doen? 

1. Het VTH-beleidsplan vormt de basis voor besluitvorming. - De diepgang van toetsing van aanvragen 

sluit aan bij de prioriteit 

2. Het VTH-beleidsplan vormt de basis voor professionele 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

- VTH-medewerkers passen VTH-strategieën 

correct toe 

- Er wordt voldaan aan de VTH-

kwaliteitscriteria 

3. Het verkleinen van de kloof tussen beleid en uitvoering. - Vergunningverleners en toezichthouders: 
- Betrekken bij opstellen 
  beleid 
- dragen het beleid zowel   
  intern als extern uit   

4. Klachten en meldingen over Wabo-overtredingen worden 
naar prioriteit afgehandeld. De risicoanalyse bepaalt de 
prioriteit. 

- Klachten en meldingen prioriteren 

- Afhandeling op basis van prioriteit  

- Capaciteit en middelen inzichtelijk maken 

5. Innovatie, maatwerk en dienstverlening vormen de kern van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

- In gesprek gaan met overtreder, informele 

aanpak gaat voor procedurele aanpak 

- Aanpak gericht op vermindering 

overlastmeldingen 

- meedenken in oplossingen 

- klant staat centraal. Ja, mits houding 

- snelle vergunningverlening, geen 

vergunningen van rechtswege verleend 

6. Er is sprake van een goede afstemming tussen 
vergunningverlening en toezicht/handhaving waarbij de 
scheiding tussen vergunningverlening en 
toezicht/handhaving gewaarborgd is. 

- Regelmatig VTH-overleg 

- Gebiedsgericht werken met afstemming V, T 

en H 

7. Versterken integrale samenwerking. - Tijdig betrekken interne en externe partners 

- Integrale controles 

8. Borgen van afspraken en processen, zowel intern als extern. - Opstellen procesbeschrijvingen 

- Volledigheid dossiers 

- VTH-applicatie 
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3. Borging uitvoering 
 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk leest u hoe de uitvoering, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, wordt 
geborgd. 

  

3.2 VTH-organisatie 

3.2.1 Kennis, kunde en capaciteit 

 de betreffende eisen op het gebied van minimale kennis, kunde en capaciteit zijn 
vastgelegd in de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente 
Steenbergen en deze eisen zijn gebaseerd op de kwaliteitscriteria 2.2. 

 er is geborgd dat er voldaan wordt aan deze eisen 
 

Om de objectiviteit van de werkzaamheden te borgen, is er binnen de rolverdeling tussen 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) een scheiding aangebracht tussen 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. De vergunningverleners zijn niet betrokken bij 
het toezicht op vergunningen waarvan zij de voorschriften hebben opgesteld. Hiervoor zijn 
toezichthouders Leefomgeving aangesteld die zich bezighouden met het toezicht op 
verleende Omgevingsvergunningen, meldingen en toestemmingen. In voorkomende gevallen 
treden de vergunningverleners bij opleveringscontroles wel op als adviseur van de 
toezichthouder. De toezichthouders blijven echter als procesverantwoordelijke 
eindverantwoordelijk voor de oplevering.   
Wanneer er sprake is van het overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom of 
een last onder bestuursdwang wordt het dossier van de toezichthouder overgedragen aan de 
juristen van handhaving en vanaf dat moment neemt de toezichthouder de rol van adviseur 
in.   

3.2.2 Personeelsformatie 

In deze paragraaf leest u hoe de personeelsformatie binnen het cluster VTH is opgebouwd 
en welke persoon/personen (op functieniveau), welke taak/activiteit uit het uitvoeringsplan 
uitvoert/uitvoeren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 1fte gelijk staat aan 1450 productieve 
uren. Voor wat betreft milieuwerkzaamheden voert de OMWB in 2022 het 
toezichtprogramma c.q. werkprogramma uit (zie bijlage II). 

 
Vergunningen 
Capaciteit vergunningverleners werkzaam voor het cluster VTH in 2022 (2.25 fte 
– 3261 uur) WABO vergunningen  
 
Wabo vergunningverleners 
Er zijn twee vaste Wabo vergunningverleners beide 1 FTE die zich bezig houden met de 
Wabo vergunningverlening.  
- Flexibele schil (inhuur) 

Er is een flexibele schil die kan worden aangewend (inhuur) die wordt ingezet voor   
het deel van de aanvragen die niet door de eigen, vaste formatie, kan worden     
afgehandeld. Voor het eerste half jaar van 2022 (1 jan. – 1 juli 2022) wordt de 
flexibele schil benut. Dit is tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 

Toezicht en Handhaving 
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Capaciteit toezichthouders werkzaam voor het cluster VTH in 2022 (1,5 fte – 
2255 uur)  

- Toezichthouders Leefomgeving 
 Er is één vaste toezichthouder voor 0,88 fte en één toezichthouder wordt ingehuurd 

voor 0,66 fte.  
 

Capaciteit handhavingsjuristen binnen team WWB in 2022 (0,7 fte – 1015 uur) 
- Beleidsmedewerker VTH 
 De beleidsmedewerker VTH houdt zich nog voor 0,2 fte bezig met de juridische 

afhandeling van handhavingszaken. 
- Juridisch medewerker Handhaving 
 Er is 0,5 fte beschikbaar voor een juridisch medewerker Handhaving. Deze houdt 

zich bezig met de juridische afhandeling van handhavingszaken. 

3.2.3 Vastgelegde werkwijzen 

In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen welke activiteiten er voor het jaar 2022 op de 
agenda staan. In de vorige paragraaf is de personeelsformatie voor het jaar 2022 
beschreven. Als u de activiteiten koppelt aan de personeelsformatie, ziet u dat er in beginsel 
voldoende personeelsbezetting is om de beschreven activiteiten uit te kunnen voeren. Dit 
overzicht geeft echter nog niet concreet aan wie welke activiteit in 2022 op zich neemt. Dit 
vindt u terug in de beleidsagenda 2022. De voortgang van de afspraken, zoals gemaakt in 
het teamplan, worden bewaakt door middel van de gesprekkencyclus. Per medewerker vindt 
er jaarlijks een evaluatie-/beoordelingsgesprek plaats. Tussentijds vinden individuele 
gesprekken tussen medewerker en teamleider plaats. 

 
Per planmatige actie wordt er een draaiboek opgesteld, zodat de werkafspraken vastliggen 
en er een zoveel mogelijk uniforme werkwijze ontstaat. Voorbeelden van planmatige acties 
zijn bijvoorbeeld de oud- en nieuw periode (de laatste twee weken van december) en de 
controles op brandveiligheid binnen de horeca.  
Naast de sturing op operationeel niveau, vindt er gedurende het jaar ook sturing en 
afstemming plaats op strategisch niveau. De teamleider heeft wekelijks overleg met de 
betrokken portefeuillehouders. De omgevingsregisseur VTH heeft structureel (tweewekelijk) 
overleg met de portefeuillehouder.  
Voor alle primaire processen rondom VTH zijn samen met de medewerkers 
werkbeschrijvingen opgesteld. Deze werkbeschrijvingen zijn bekend bij alle medewerkers. 
Nieuwe medewerkers worden ook bekend gemaakt met de werkbeschrijvingen. De 
actualiteit, opvolging en effectiviteit van alle werkwijzen worden gemonitord middels de 
interne audits door de omgevingsregisseur en waar nodig aangepast. 

 

3.2.4 Klachten en Meldingen 

De klachten en meldingen worden geregistreerd in het geautomatiseerde systeem Melddesk. 
De toezichthouders Leefomgeving behandelen klachten en meldingen die voor het cluster 
VTH binnenkomen. Als meldingen door meerdere instanties integraal moeten worden 
behandeld, zorgt een toezichthouder Leefomgeving voor de coördinatie.  

 

3.3 Beleid- en begrotingscyclus  
De gemeente kent een jaarlijkse beleid- en begrotingscyclus, waarvoor het 
collegeprogramma en de teamplannen leidend zijn. Jaarlijks wordt aan de raad, ten behoeve 
van de begrotingsbehandeling, een voorstel gebracht, gebaseerd op het collegeprogramma 
en de teamplannen. Met het vaststellen van de begroting worden de middelen voor de 
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uitvoering van de activiteiten en taken die vermeld staan in dit uitvoeringsprogramma 
gewaarborgd. Gedurende het jaar wordt de raad gerapporteerd over de voortgang van de 
uitvoering van de doelen en daarmee gepaard gaande middelen van zowel het eigen 
uitvoeringsprogramma, als van dat van de OMWB. De OMWB levert hiervoor een 
tussenrapportage aan, op basis waarvan beoordeeld kan worden of de gestelde doelen 
bereikt worden. Financiële en personele middelen worden zo nodig aangevuld.  
Tot slot rapporteert het college jaarlijks, middels het evaluatieverslag, over de in het VTH-
beleidsplan en uitvoeringsprogramma gestelde doelen. Ook het uitvoeringsprogramma wordt 
openbaar gemaakt (via de openbare besluitenlijst van het college). Alle VTH-documenten 
worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad en de Provincie.  

 

3.4 Borging beschikbaarheid samenwerkingspartners 
Een juiste afstemming met interne en externe partners is essentieel om het VTH-beleidsplan 
goed uit te kunnen voeren. Om die reden is er ook voor de totstandkoming van dit 
uitvoeringsprogramma afstemming gezocht met diverse partners. Bij afstemming met 
externe partners kunt u denken aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 
en de Veiligheidsregio (brandweer).  
Voor 2022 zijn in ieder geval de volgende specifieke afspraken gemaakt:  

- Er vindt wekelijks een VTH-overleg plaats;  

- er vindt wekelijks overleg met de bestuurders plaats; 

- Met de OMWB vinden verschillende structurele overleggen plaats.  

- Met de brandweer zijn voor 2022 ook afspraken gemaakt voor de controles op 

 de zorginstellingen; 

- Voorzover van toepassing worden projecten ter beoordeling voorgelegd aan de  

 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie adviseert het college van 

 burgemeester en wethouders of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van 

 welstand; 

- Afhankelijk van de impact van het ontwerp adviseert de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

(RCE) over het behoud van het cultureel erfgoed; 

- Bij ruimtelijke afwegingen die vallen onder de uitgebreide procedure dient afstemming 

 gezocht te worden met de Provincie Noord-Brabant; 

- Bij ruimtelijke afwegingen die vallen onder de uitgebreide procedure en die van invloed 

zijn  op het oppervlaktewater of de wijze hoe omgegaan wordt met de afvoer naar het 

 oppervlaktewater dient afstemming gezocht te worden met het Waterschap Brabantse 

 Delta.   

 
Van de hierboven genoemde overleggen wordt op hoofdlijnen een verslag gemaakt. Naar 
aanleiding van de afspraken gemaakt in deze overleggen, kan bijstelling van het 
uitvoeringsprogramma noodzakelijk zijn. Als dit in 2022 mocht spelen zal er een nieuwe 
versie van het uitvoeringsprogramma worden vastgesteld. Dit wordt inzichtelijk gemaakt 
door de versie aan te geven op het voorblad van het uitvoeringsprogramma. 

 

3.5 Bereikbaarheid buiten kantooruren 
De gemeente Steenbergen kent een crisisorganisatie. De crisisorganisatie wordt door de 
medewerker van Veiligheid georganiseerd. Deze medewerker draait ook AOV-piket en OvD-
bz-piket. (AOV = Ambtenaar Openbare Veiligheid en OvD-bz = Officier van Dienst 
bevolkingszorg). Een aantal medewerkers draait piketdiensten om telefonisch bereikbaar te 
zijn voor meldingen vanuit dit AOV-piket. 
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Calamiteiten of spoedmeldingen dienen telefonisch te worden gemeld. Het algemene 
nummer van de gemeente is buiten kantoortijden doorgeschakeld naar de dienstdoende 
opzichter van de Buitendienst. Afhankelijk van het soort melding schakelt de dienstdoende 
opzichter de juiste personen in. 
Milieuklachten kunnen buiten kantooruren worden gemeld bij de klachtenlijn van de OMWB. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


	1. Algemeen
	1.1 Inleiding
	1.2    Doel van het uitvoeringsplan
	1.3 Relevante ontwikkelingen

	2. Uitvoering
	2.1 Inleiding
	2.2 Productenlijst / werkvoorraad
	2.2.1 Vergunningen
	2.2.2 Toezicht en Handhaving

	2.3 Uitvoeringsdoelstellingen

	3. Borging uitvoering
	3.1 Inleiding
	3.2 VTH-organisatie
	3.2.1 Kennis, kunde en capaciteit
	3.2.2 Personeelsformatie
	3.2.3 Vastgelegde werkwijzen
	3.2.4 Klachten en Meldingen

	3.3 Beleid- en begrotingscyclus
	3.4 Borging beschikbaarheid samenwerkingspartners
	3.5 Bereikbaarheid buiten kantooruren


