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Voorwoord 
 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde 

leefomgeving. Dit doen we door milieutaken voor de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken uit te 

voeren in opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas, en 

de provincie Zuid-Holland. 

 

De taken die we uitvoeren staan in de productenboeken. Voor u ligt het productenboek BWT 2018. De 

werkzaamheden die door de Omgevingsdienst Midden-Holland (kunnen) worden uitgevoerd ten 

aanzien van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening zijn in beschreven in dit Productenboek.  

De producten van onze afdeling milieu staan een apart Productenboek milieu 2018. 

 

Ten opzichte van het productenboek 2017 is het volgende aangepast: 

 Ten opzichte van het Productenboek 2017 zijn de productbeschrijvingen geactualiseerd en is 

qua indeling aangesloten bij het Productenboek milieu dat vorig jaar al een nieuwe indeling 

heeft gekregen.  

 Na de jaarlijkse kentalanalyse is gebleken dat een aantal producten een ander kental nodig 

heeft. De kentallen van omgevingsvergunningen bouw kunnen verlaagd worden als gevolg 

van een intensief LEAN traject dat in 2014 gestart is. Ook de sloopmeldingen kunnen we 

voor een lager kental aanbieden. De verwerking van subsidies op monumenten en het 

opstellen van planschadeverhaalovereenkomsten kost iets meer tijd dan eerder berekend 

was.  

 De overige aanpassingen in het productenboek zijn tekstueel.  

 

 

Gemeenten die hun BWT-taken (nog) niet hebben overgedragen aan de ODMH kunnen uiteraard 

gebruik blijven maken van onze expertise zoals dat in het verleden op offertebasis afgesproken werd. 

Voor taken op BWT-gebied die voor provinciale inrichtingen worden uitgevoerd, gelden de 

vergoedingen zoals vermeld in de provinciale productencatalogus. 

 

Alle werkzaamheden worden, in nauw overleg met de betreffende gemeente, vastgelegd in het 

jaarprogramma. De verantwoording van de werkzaamheden vindt, conform de Nota Planning en 

Control, zes keer per jaar plaats: drie maal vindt alleen een cijfermatige rapportage plaats, en drie 

maal wordt een cijfermatige rapportage met tekstuele toelichting op de productiecijfers gegeven. 

 

Gouda,  

 

 

A. Mutter  

Directeur Omgevingsdienst Midden-Holland 
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1 Inleiding 
 

De afdeling BWT van de ODMH heeft een duidelijke missie: BWT ziet namens de aangesloten 

gemeenten toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Wij doen 

dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving 

en ruimtelijke ordening. 

 

Dit Productenboek heeft tot doel onze taken op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke 

ordening die wij voor de gemeenten uitvoeren te definiëren en te beschrijven.  

Naast de gemeentelijke BWT taken, voeren we namens de provincie BRIKS taken uit voor de 

gemeenten Alphen ad Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. De beschrijving 

van deze werkzaamheden staat in de provinciale producten- en dienstencatalogus.  

 

Vergunningverlening 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Het 

doel van de Wabo is het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven, betere 

dienstverlening door de overheid, kortere procedures en afstemming van voorschriften op het gebied 

van bouwen, ruimte en milieu. 

 

Voor de vier gemeenten die hun BWT-taken hebben overgedragen aan de ODMH, handelt de ODMH 

de aanvragen om vergunning ingevolge Omgevingswet de af. Voor de andere gemeenten kan de 

ODMH adviezen leveren voor de afhandeling van aanvragen om vergunning ingevolge de 

Omgevingswet op offertebasis. 

 

Voor werkzaamheden, procedures en producten met betrekking tot de omgevingsvergunning milieu, 

die ook door de ODMH uitgevoerd worden, is een apart Productenboek (Productenboek milieu 2018) 

opgesteld. 

 

Toezicht en handhaving 

In hoofdstuk 5 van de Wabo is de bestuursrechtelijke handhaving opgenomen. Het bevoegd gezag 

voor de handhaving van de omgevingsvergunning heeft op basis van artikel 5.2 lid 1 tot taak: 

- zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving 

- gegevens te verzamelen en te registreren om invulling te geven aan deze taak en  

- klachten te behandelen die betrekking hebben op naleving van de vergunning en op de uitvoering 

van het desbetreffende project. 

 

Om handhavend te kunnen optreden in het kader van de Wabo, moet het bevoegd gezag 

toezichthouders aanwijzen. Deze aangewezen toezichthouders kunnen handhavend optreden om de 

naleving van de vergunning en de daarbij behorende voorschriften te bevorderen, illegale handelingen 

ongedaan te maken of op te treden als niet wordt voldaan aan de algemene voorschriften zoals 

opgenomen in bijvoorbeeld het Bouwbesluit 2012. 

 

In de overige betrokken wetten is aangegeven welk bestuursorgaan belast is met de handhaving op 

grond van die wet zelf. Hoewel de toestemmingstelsels uit de betrokken wetten gebundeld zijn in de 

Wabo, zijn de resterende bepalingen in die wetten in stand gebleven, en kan handhaving dus nog 

steeds worden uitgevoerd door het eerder bepaalde bestuursorgaan. Er is daarmee onderscheid 

ontstaan in de bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving en de uitoefening van toezicht: 
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bestuursrechtelijke handhaving van de Wabo is alleen mogelijk door het bevoegd gezag, het toezicht 

kan op basis van de geïntegreerde en aangehaakte wetten door meerdere bestuursorganen worden 

uitgevoerd. 

 

De ODMH verzorgt het toezicht voor de gemeenten die hun taken hebben overgedragen. Op grond 

van beleidsplannen en uitvoeringsplannen wordt bepaald welk toezichtniveau noodzakelijk is per 

verleende omgevingsvergunning of activiteit, aan de hand van de gemeentelijke criteria. Vervolgens 

worden aan de hand van het vastgestelde toezichtniveau één of meerdere controles uitgevoerd en 

wordt een rapportage opgesteld van de controles. Naast toezicht voert de ODMH ook de handhaving 

uit. Dat omvat onder meer het versturen van een waarschuwing, vooraanschrijving of aanschrijving tot 

het opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang, en het stilleggen van werkzaamheden. 

De ODMH beschikt hiervoor onder meer over handhavingsjuristen, BOA’s (bijzondere 

opsporingsambtenaren), inspecteurs en toezichthouders. 

 

Overige werkzaamheden 

Naast het behandelen van de aanvragen voor vergunningen en uitvoeren van het toezicht en 

handhaving, voert de ODMH ook andere Wabo-gerelateerde werkzaamheden uit die samenhangen 

met BWT-activiteiten. Het gaat dan onder meer om informatieverstrekking over procedures en criteria, 

bouwplantoetsing inclusief het geven van juridisch advies bij bestemmingsplanwijzigingen, advies over 

het restaureren of verbouwen van monumenten, (coördinatie van) de toetsing van 

constructieberekeningen en -tekeningen, maar ook om het opsporen van illegale Wabo-gerelateerde 

activiteiten en het rapporteren hier over. Ook advisering op Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)-normen 

en advisering t.a.v. asbesthandhaving, het beoordelen van asbestinventarisatierapporten en het 

begeleiden van asbestonderzoeken behoren tot de overgedragen taken. Daarnaast zullen 

medewerkers van de ODMH overleg voeren met diverse betrokken partijen zoals gemeenten, 

welstands- en monumentencommissies, de regionale brandweer en de waterschappen. 

 

Ook bezwaar- en beroepschriften en overige procedures die verband houden met de BWT- taken 

worden door de ODMH afgehandeld. Het gaat dan om het opstellen van verweerschriften en om de 

vertegenwoordiging tijdens hoorzittingen in bezwaar- en beroepzaken. 

De niet Wabo-gerelateerde zaken in bezwaar- en beroepsprocedures, alsmede juridische advies voor 

de niet Wabo-taken blijven bij de gemeenten, met uitzondering van de afhandeling van verzoeken om 

planschade voor de gemeente Gouda. 

 

De inning van de leges is en blijft een verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente. Wel wordt 

de benodigde informatie voor de legesinning, zoals NAW-gegevens, de opgegeven bouwkosten en de 

hoogte van de op te leggen legesaanslag door de ODMH geleverd. 

 

Systematiek afrekening 

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk producten op basis van kentallen te verrekenen.  

De kentallen zijn gebaseerd op ervaringen sinds 2014, gecombineerd met gegevens beschikbaar 

vanuit de deelnemende gemeenten. De daadwerkelijk benodigde producturen zullen de komende 

jaren gemonitord worden en, waar dat nodig is, leiden tot bijstelling van de kentallen.  

Voor producten die vanwege hun aard of omvang niet geschikt zijn om op grond van de kentallen af te 

rekenen, vindt verrekening plaats op basis van een inschatting van het benodigd aantal uren per jaar 

en een nacalculatie op daadwerkelijk gemaakte uren na afronding van het product. Ook kunnen voor 

producten op offertebasis aparte afspraken met de gemeente gemaakt worden (maatwerk) waarbij de 
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afrekening eveneens geschiedt op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren na afronding van het 

product. 

 

Tenslotte zijn er werkzaamheden en activiteiten die voor de hele regio van belang zijn. Hierbij kan 

gedacht worden aan de frontoffice, regionale beleidsontwikkeling, juridische advisering bij 

wetswijzigingen en de helpdesk. Voor deze producten wordt een regionale verdeelsleutel gebruikt, wat 

wil zeggen dat elke gemeente een deel van de totale urenbesteding afrekent op grond van 

bijvoorbeeld inwonersaantallen. Afrekening vindt per twee maanden plaats. 

 

Samengevat kennen we dus richting de gemeenten de volgende drie afrekenmethodieken: 

 

 Begroting Afrekening 

Kentallen 

 

Kental * aantal ingeschatte producten 

= begroot aantal uren. 

 

Kental * werkelijk aantal producten = 

af te rekenen uren. 

Urenbasis 

 

Inschatting van het benodigd aantal 

uren. 

Werkelijk aantal gemaakte uren (op 

basis van het tijdschrijfsysteem 

Timetell). 

 

Regionaal 

 

Uren die alle deelnemers gezamenlijk 

betalen voor onder meer gemeente-

overstijgend beleid of het up-to-date 

houden van modellen.  

 

Uren worden lineair afgerekend (na 

twee maanden 1/6e van het totaal, na 

zes maanden 1/2e van het totaal, 

enz.). 

 

Zoals in het Voorwoord reeds is aangegeven, worden voor taken op BWT-gebied die voor provincie 

worden uitgevoerd, de vergoedingen zoals vermeld in de provinciale productencatalogus afgerekend. 
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2 Vergunningverlening 
 

2.1 BVV.01 Vooroverleg  
 

Omschrijving: In een aantal gevallen wordt er vooroverleg gevoerd over bouwplannen of 

vergunningaanvragen. Veelal vindt het vooroverleg plaats op verzoek van een 

aanvrager/initiatiefnemer, om na te gaan onder welke voorwaarden een 

activiteit uitgevoerd zou mogen worden en of een initiatief vergunbaar is. 

Complexe plannen waarvoor overleg met de gemeente vooraf noodzakelijk is, 

worden voorgelegd aan de gemeenten, dat geldt zeker voor plannen waarvoor 

een uitgebreide procedure vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan 

nodig is. Dit soort plannen valt onder de noemer ‘bouwinitiatieven’.  

 

Onder vooroverleg wordt alle overleg verstaan dat over een project wordt 

gevoerd voorafgaand aan de indiening van een formele aanvraag, voor zover 

de werkzaamheden niet onder de frontoffice-taken vallen. Het doel is de 

aanvrager zoveel informatie te verstrekken zodat er een aanvraag wordt 

ingediend die daadwerkelijk kan leiden tot een vergunning. Mogelijke 

problemen worden in het vooroverleg besproken en, indien mogelijk, 

weggenomen. 

   

Het vooroverleg leidt niet altijd tot een wettelijke vergunningenprocedure, 

bijvoorbeeld omdat uit het vooroverleg blijkt dat een activiteit niet vergunbaar of 

(financieel) haalbaar is.  

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Het vooroverleg wordt afgesloten zodra een formele aanvraag is ingediend, 

dan wel op het moment dat duidelijk is dat geen formele aanvraag zal worden 

ingediend Een weergave van het besprokene wordt vastgelegd in een ‘verslag 

vooroverleg’. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De tijdsinzet is van te voren niet te bepalen omdat de omvang van het dossier, 

de aspecten en het van toepassing zijnde normenkader sterk uiteen kunnen 

lopen. Bovendien worden soms meerdere conceptenplannen of -aanvragen 

voorgelegd en beoordeeld/besproken 

Afrekenmoment:  Het vooroverleg wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk gemaakte uren 

op het moment dat het ‘verslag vooroverleg’ is opgesteld. 

.  
 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.01 

vooroverleg voeren op grond van 

conceptaanvraag, principeverzoek 

vergunbaarheid enz. 

Urenbasis  Wettelijk Gemeenten 
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2.2 BVV.02 Omgevingsvergunning op aanvraag § 2.1 Wabo 
 

 

Omschrijving: Het product ‘Omgevingsvergunning op aanvraag’ kent qua tijdsinzet een grote 

spreiding in uren. Niet alleen kan een aanvraag op meerdere activiteiten 

betrekking hebben (bijvoorbeeld bouw, kappen, reclame, sloop), maar ook kan 

er sprake zijn van diverse interne en externe adviezen of deelproducten (zoals 

archeologie, asbest, bureautoets EPC/EnergiePrestatieCertificaat en 

berekening GPR1-score) die elk een eigen afwegingskader hebben. Toch is er 

voor gekozen om het product in één kental samen te vatten, alleen 

onderverdeeld naar bouwsomcategorie en bouw of geen bouwactiviteit. In het 

kental zijn alle mogelijke werkzaamheden als gemiddelde meegeteld. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Voor de activiteit(en) is een vergunning verleend die een goede uitvoering 

mogelijk maakt, zonder daarbij de omgeving en het milieu onnodig te belasten 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Voor het verlenen van een vergunning op aanvraag kunnen onder andere de 

volgende werkzaamheden worden onderscheiden: 

 ontvankelijkheidstoets; 

 toetsing van de aangevraagde activiteit(en) aan de wet- en regelgeving, 

inclusief een bestemmingsplantoets; 

 advies aanvragen (zowel intern als extern) en verwerken op het gebied 

van onder meer stedenbouw, welstand, monumenten, parkeren, 

verkeersveiligheid of kabels en leidingen, bodem, geluid, brandveilig 

gebruik, archeologie, al dan niet via de gebiedsmanager; 

 afstemmen van de te onderscheiden activiteiten en de bijbehorende 

regelgeving, inclusief het uitsluiten van strijdigheden; 

 opstellen van het besluit; 

 technische en juridische afhandeling van zienswijzen; 

 administratieve afhandeling van de procedure inclusief aanleveren 

gegevens ten behoeve van de legesberekening. 

In 2018 wordt waarschijnlijk gestart met de private kwaliteitsborging (PKB) in 

de bouw. Dat houdt in dat voor een bepaalde categorie bouwprojecten de 

toetsing van de vergunningaanvraag aan het Bouwbesluit (en het toezicht 

tijdens de bouw op de eisen uit het Bouwbesluit) door een private partij wordt 

uitgevoerd en niet meer door de ODMH. Dat heeft gevolgen voor de kentallen. 

Omdat de privatisering in fasen wordt ingevoerd, en die fasen gebaseerd zijn 

op gevolgklassen/risicoklassen die niet parallel lopen aan de indeling in 

bouwsommen die in het Productenboek gehanteerd wordt, worden de 

komende jaren twee sets met kentallen naast elkaar gehanteerd. De reeds 

bekende set kentallen als er een ‘normale’ procedure speelt, en een set met 

lagere kentallen als er sprake is van een privaat project waarvoor de ODMH 

slechts een deel van de werkzaamheden hoeft uit te voeren. Bij de 

bouwprojecten met private kwaliteitsborging toetst het bevoegd gezag of het 

juiste kwaliteitsborgings-instrument en de juiste kwaliteitsborger gebruikt 

worden. 

                                                      
1
 GPR = Gemeentelijke Praktijkrichtlijn voor de bepaling van de duurzaamheid en de kwaliteit van gebouwen 
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Uitsluitend op verzoek van de aanvrager/initiatiefnemer kan op grond van 

artikel 2.5 Wabo een omgevingsvergunning in twee fasen worden verleend. De 

eerste fase heeft dan slechts betrekking op de door de aanvrager aan te geven 

activiteiten. De twee beschikkingen waarbij positief is beslist op de aanvragen 

met betrekking tot de eerste én tweede fase worden, als deze in werking zijn 

getreden, tezamen aangemerkt als één omgevingsvergunning. Bij de aanvraag 

voor een beschikking voor de eerste fase vermeldt de aanvrager uit welke 

activiteiten het gehele project zal bestaan. De aanvrager kan dan per fase 

volstaan met het verstrekken van de gegevens en bescheiden die betrekking 

hebben op die activiteiten waarop dat deel van de aanvraag (eerste of tweede 

fase) ziet. De aanvrager kan op deze manier kiezen welke activiteit van het 

project als eerste wordt getoetst, bijvoorbeeld als sprake is van strijdig gebruik, 

en hoeft niet voor alle activiteiten direct alle benodigde gegevens in te dienen. 

De aanvrager mag pas starten met de werkzaamheden als de totale 

omgevingsvergunning (twee fasen) is verleend! 

Afrekenmoment:  De omgevingsvergunning wordt afgerekend op het moment dat het besluit is 

genomen. 

 
 

Kosten 

De urenbegroting wordt gebaseerd op de volgende kentallen, die zijn gerelateerd aan de bouwsom. 

 

Nummer  Productnaam 
 Afreken-  

methode 

 Aantal 

uren 

 Wettelijk 

vereist? 
 Afnemers 

 BVV.02.1  Omgevingsvergunning niet zijnde bouw  Kental  7  Wettelijk  Gemeenten 

BVV.02.2A Omgevingsvergunning bouw <50.000 zonder PKB
2 

Kental 9 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.2B Omgevingsvergunning bouw <50.000 met PKB
2 

Kental 5 Wettelijk 
Gemeente
n 

Gemeenten 

BVV.02.3A 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 50.001 tot en 
met 100.000 zonder PKB

2 Kental 12 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.3B 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 50.001 tot en met 
100.000 met PKB

2 Kental 6 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.4A 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 100.001tot en 
met 200.000 zonder PKB

2 Kental 15 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.4B 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 100.001 tot en 
met 200.000 met PKB

2 Kental 8 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.5A 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 200.001 tot en 
met 500.000 zonder PKB

2 Kental 20 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.5B 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 200.001tot en 
met 500.000 met PKB

2 Kental 10 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.6A 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 500.001 tot en 
met 1.000.000 zonder PKB

2 Kental 25 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.6B 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 500.001 tot en 
met 1.000.000 met PKB

2 Kental 13 Wettelijk Gemeenten 

                                                      
2
 PKB = private kwaliteitsborging 
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BVV.02.7A 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 1.000.001 tot 

En met 10.000.000 zonder PKB
2 Kental 40 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.7B 
Omgevingsvergunning bouw vanaf 1.000.001 tot en 
met  

10.000.000 met PKB
2 

Kental 20 Wettelijk Gemeenten 

BVV.02.8 Omgevingsvergunning bouw vanaf 10.000.001 urenbasis  Wettelijk Gemeenten 
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2.3 BVV.03 Revisie of wijziging van een vergunning en/of van voorschriften  

 

Omschrijving: Het betreft hier de aanpassing van een vergunning bij veranderingen van niet-

ingrijpende aard. De omvang van een verandering wordt steeds bezien in 

relatie tot het oorspronkelijke bouwplan. Bij een groot plan is er veel mogelijk 

zonder dat sprake is van ingrijpende aanpassingen, bij een klein plan is daar al 

veel eerder sprake van. Het ruimtelijk aspect en de uitstraling van het bouwplan 

op de omgeving zijn hierbij belangrijk. Feitelijk mag er qua uitstraling en volume 

geen sprake zijn van een ingrijpende wijziging. Is dat wel het geval, dan dient 

een geheel nieuwe vergunning te worden aangevraagd (BVV.02). 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: De eerder verleende vergunning is aangepast aan de feitelijke situatie zonder 

dat sprake is van ingrijpende wijzigingen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Wijzigingen van niet-ingrijpende aard zijn in beginsel niet vergunningplichtig. 

Beoordeling van de wijziging en het instemmen hiermee is dus geen formeel 

besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep. Er dient echter wel een 

inhoudelijke toets van de wijzigingen plaats te vinden. Indien nodig vindt ook 

een constructieve beoordeling plaats en wordt er advies gevraagd bij externe 

partijen 

Afrekenmoment:  De werkzaamheden worden afgerekend op het moment dat de wijziging is 

goedgekeurd. 

 

Kosten 

De tijdinzet is van tevoren lastig te bepalen, omdat de omvang van de wijziging, het aantal aspecten 

en het van toepassing zijnde normenkader sterk uiteen kunnen lopen. Om toch een richtlijn te hebben, 

worden daarom twee kental-categorieën gehanteerd: een voor eenvoudige wijzigingen en een voor 

complexe projecten. Onder complexe projecten verstaan we in ieder geval wijzigingen waarvoor ook 

de constructie moet worden beoordeeld en/of als het uiterlijk/aanzien van het bouwwerk wijzigt 

(zichtbaar voor de buren). 

 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.03.1 
Revisie of wijziging vergunning 

eenvoudig 
Kental 5 Wettelijk Gemeenten 

BVV.03.2 
Revisie of wijziging vergunning 

complex 
Kental 10 Wettelijk Gemeenten 
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2.4 BVV.04 Intrekken van een omgevingsvergunning (geheel of gedeeltelijk) 
 ambtshalve intrekken van een omgevingsvergunning (artikel 2.1 van de Wabo, alsmede 2.33 lid 

1 en/of 2 Wabo) 

 intrekken op verzoek van de vergunninghouder (art 2.33 lid 2 sub b Wabo) 

 

Omschrijving: Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor bouwen of slopen 

geheel of gedeeltelijk intrekken indien gedurende 26 weken geen handelingen 

zijn verricht met gebruikmaken van de vergunning. In een aantal gevallen is het 

zinvol om een omgevingsvergunning in te trekken. Bijvoorbeeld als er geen 

zicht is op realisatie van het bouwwerk, als een (nieuw) bestemmingsplan de 

realisatie niet (langer) mogelijk maakt, als sprake is van wijziging van de 

regelgeving of als sprake is van verouderde bouwplannen die niet (langer) 

voldoen aan de vigerende inzichten (bouwtechnisch of esthetisch). In de 

praktijk wordt ambtshalve intrekking pas overwogen als er langer dan twee jaar 

geen activiteiten tot realisatie zijn ontplooid. 

 

Ook kan een vergunning op verzoek worden ingetrokken, als de aanvrager 

geen gebruik meer wenst te maken van de vergunning (artikel 2.33, tweede lid 

onder b van de Wabo), of als dit in het belang is van brandveiligheid 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: De eerder verleende vergunning is ingetrokken. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De formele procedure start met het versturen van een gemotiveerd voornemen, 

inclusief een inschatting van de mogelijkheid dat sprake is van 

nadeelcompensatie, waarop de belanghebbende een zienswijze kan indienen. 

Het voornemen wordt gevolgd door een besluit.  

Tegen het besluit tot intrekking staat bezwaar en beroep open. 

De werkzaamheden zijn: 

 dossieronderzoek; 

 opvragen adviezen; 

 opstellen van een voornemen tot intrekking aan de vergunninghouder 

(indien niet op verzoek van de vergunninghouder), inclusief afweging ten 

aanzien van eventuele nadeelcompensatie; 

 verwerken van de zienswijze van de belanghebbende/vergunninghouder;  

 eventueel opstellen van een ontwerpbesluit, indien de intrekking 

plaatsvindt op verzoek van de vergunninghouder en 

derden/belanghebbenden in hun belang geschaad kunnen worden; 

 technische en juridische afhandeling van zienswijzen; 

 opstellen besluit; 

 procedureafhandeling administratief. 

Als na besluitvorming een verzoek tot nadeelcompensatie wordt ingediend, 

wordt in overleg met de gemeente apart besloten hoe op dat verzoek wordt 

gereageerd en wie daarbij het voortouw heeft (ODMH of gemeente). 

Afrekenmoment:  De werkzaamheden worden afgerekend op het moment dat de procedure 

wordt afgesloten. 
. 
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Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.04 
Intrekken van een 

omgevingsvergunning  
kental 5 Wettelijk Gemeenten  
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2.5 BVV.05 Gebruiksmelding 

 

Omschrijving: Voor het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken die niet zijn 

aangewezen in artikel 2.2 van het Bor (vergunning voor brandveilig gebruik) en 

waarin meer dan 50 personen samenkomen of waarin een woonfunctie is 

gevestigd, kan worden volstaan met een gebruiksmelding (artikel 1.18 

Bouwbesluit 2012). Voor de bouwwerken die wél zijn aangewezen in artikel 2.2 

van het Bor, is een omgevingsvergunning nodig (zie daarvoor BVV.01) 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Uitvoerders van activiteiten beschikken over toestemming om de activiteiten uit 

te voeren 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De beoordeling van de gebruiksmeldingen omvat in de meeste gevallen: 

 ontvankelijkheidstoets; 

 adviezen opvragen bij interne- en externe adviseurs zoals de regionale 

brandweer; 

 overleg met de afdeling bijzondere wetten/APV van de betreffende 

gemeente; 

 het sturen van de ontvangstbevestiging (de afgegeven 

melding/akkoordverklaring) aan de regionale brandweer. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend zodra de melding is geaccepteerd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.05 Gebruiksmelding Kental 3 Wettelijk Gemeenten 
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2.6 BVV.06 Vergunning Brandbeveiligingsverordening 

 
 

Omschrijving: Voor het in gebruik nemen of gebruiken van een inrichting met een 

gebruiksduur langer dan twee dagen, als bedoeld in artikel 2 van de 

Brandbeveiligingsverordening, is een vergunning voor brandveilig gebruik 

nodig. Het gaat hierbij om tijdelijke inrichtingen zoals circustenten en de koek-

en-zopie kiosk bij een mobiele schaatsbaan. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: De inrichting beschikt over een vergunning voor brandveilig gebruik 

Opdrachtgever(s): Gemeenten 

Toelichting:  De beoordeling van de gebruiksmeldingen omvat in de meeste gevallen: 

 ontvankelijkheidstoets; 

 adviezen opvragen bij interne- en externe adviseurs zoals de regionale 

brandweer; 

 overleg met de afdeling bijzondere wetten/APV van de betreffende 

gemeente; 

 het sturen van de ontvangstbevestiging/vergunning aan de regionale 

brandweer. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na het nemen van het besluit.  

 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.06 
Vergunning 

brandbeveiligingsverordening 
Kental 3 Wettelijk Gemeenten 

 



 

Productenboek Bouw- en Woningtoezicht 2018,  Omgevingsdienst Midden-Holland               18 van 70  

2.7 BVV.07 Sloopmelding 

 

Omschrijving: Voor sloopwerkzaamheden die niet zijn aangewezen in artikel 2.1, eerste lid 

onder g of h, of in artikel 2.2 eerste lid onder c (omgevingsvergunning voor de 

activiteit slopen), kan worden volstaan met een sloopmelding (artikel 1.26 

Bouwbesluit 2012). 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Voor sloopwerkzaamheden is tijdig een sloopmelding ingediend. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De beoordeling van een sloopmelding omvat in de meeste gevallen: 

 ontvankelijkheidstoets; 

 adviezen opvragen bij interne- en externe adviseurs, te weten: 

o archeologie (indien twijfel); 

o geluid (indien twijfel); 

o riolering; 

o constructie; 

o asbestdeskundige (indien het gebouw van voor 1994 is). 

 het sturen van de ontvangstbevestiging (akkoordverklaring). 
 

Verreweg de meeste sloopmeldingen zijn meldingen waarbij asbest betrokken 

is 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend zodra de melding is geaccepteerd. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.07 Sloopmelding Kental 5
3
 Wettelijk Gemeenten 

 

                                                      
3
 De uren worden vermeerderd met de adviezen ten aanzien van archeologie (BA.14, BA.15 en BA.16), geluid (GLV.01) e.a. 

zoals opgenomen in het Productenboek milieu. 
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2.8 BVV.08 Ligplaatsvergunning 

 

Omschrijving: Voor de gemeente Gouda worden ligplaatsvergunningen verleend of 

overgeschreven op grond van de Vaartuigenverordening Gouda 1999  

- artikel 6 (ligplaatsvergunning) 

- artikel 8 (overdragen ligplaatsvergunning) 

- artikel 9 (wijzigen ligplaatsvergunning 

Wettelijk kader: Vaartuigenverordening 

Beoogd resultaat: De eigenaar/bewoner van de woonboot beschikt over een actuele 

ligplaatsvergunning 

Opdrachtgever(s): Gemeente Gouda 

Toelichting:  De beoordeling van een aanvraag om een ligplaatsvergunning zoals genoemd 

in artikel 6 en 9 van de Vaartuigenverordening omvat in de meeste gevallen: 

 ontvankelijkheidstoets; 

 voorleggen aan de welstandscommissie; 

 adviezen opvragen bij interne- en externe adviseurs voor de volgende 

onderdelen: 

o parkeren; 

o riolering; 

o constructie. 

 het opstellen van het besluit. 
 

De beoordeling van een aanvraag om het overschrijven van een 

ligplaatsvergunning, zoals genoemd in artikel 8, omvat in de meeste gevallen: 

 ontvankelijkheidstoets; 

 controleren of men voldoet aan voorwaarden zoals genoemd in artikel 8; 

 het opstellen van het besluit. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na het nemen van het besluit.  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.08 ligplaatsvergunning Kental 6 Wettelijk Gemeenten 
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2.9 BVV.10 Planschadeverhaalsovereenkomst 

 

Omschrijving: Indien de gemeente dat wenst, kan de ODMH bij de vergunningenprocedure 

voor een bouwplan of project waarbij wordt afgeweken van het 

bestemmingsplan, zorgen voor het afsluiten van een 

planschadeverhaalsovereenkomst zoals beschreven in artikel 6.4a, eerste lid, 

Wet ruimtelijke ordening tussen gemeente en die vergunninghouder.  

Wettelijk kader: Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Bij projecten die kunnen leiden tot planschade, wordt een 

planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten 

Opdrachtgever(s): Gemeenten 

Toelichting:  Als ten behoeve van de realisatie van een bouwplan of project moet worden 

afgeweken van het bestemmingsplan, kan als gevolg van de planologische 

maatregel of afwijking bij omgevingsvergunning voor derden schade ontstaan. 

Gemeenten kunnen deze schade verhalen op de initiatiefnemer c.q. de 

vergunninghouder. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na het nemen van het besluit tot afwijking van het 
bestemmingsplan (‘omgevingsvergunning voor strijdig gebruik’). 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.10 planschadeverhaalsovereenkomst Kental 4 Keuze Gemeenten 
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2.10 BVV.11 Frontoffice 
 

Omschrijving: Het organisatorisch inrichten en operationeel hebben van een 

klantencontactcentrum voor het (veelal telefonisch of per mail) verstrekken van 

informatie aan bedrijven of particulieren ten aanzien van bouw- en 

woningtoezicht onder kantoortijden. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Verstrekken van juiste informatie aan bedrijven of particulieren ten aanzien van 

bouw- en woningtoezicht 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De gemeente Gouda heeft de taken ten aanzien van het Frontoffice niet 

overgedragen aan de ODMH, de andere gemeenten wel. 

Afrekenmoment:  Regionale uren worden lineair afgerekend (na twee maanden 1/6
e
 van het 

totaal, na zes maanden 1/2
e
 van het totaal, enz.), waarbij een verdeelsleutel 

wordt gehanteerd op grond van inwonersaantallen.  

 

Aangezien Gouda een eigen frontoffice operationeel heeft, wordt dit product bij 

Gouda niet in rekening gebracht. 
 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.11 Frontoffice Regionaal 2750 Keuze Gemeenten 
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2.11 BVV.12 Toetsing Omgevingsveiligheidsplan 

 

Omschrijving: Omgevingsveiligheid blijft, anders dan de bouwkundige toets van het op te 

richten bouwwerk, een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Op grond 

van artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 dient de aannemer op aanwijzing van 

het bevoegd gezag een veiligheidsplan te leveren. 

Wettelijk kader: Woningwet, Wabo, Bouwbesluit 

Beoogd resultaat: Het omgevingsveiligheidsplan is getoetst aan de eisen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Het omgevingsveiligheidsplan bevat informatie over hoe de veiligheid in de 

omgeving van het gebouw tijdens de bouw of de sloop wordt gegarandeerd. 

Het veiligheidsplan dient de te treffen maatregelen te bevatten ten aanzien van 

veiligheid in de omgeving, geluidhinder, trillinghinder, stofhinder en de 

grondwaterstand bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden. Onder 

meer moet voorkomen worden dat letsel van personen op aangrenzende 

percelen of beschadiging van wegen en (on)roerende zaken optreedt. 

Het plan wordt ter beoordeling aan het bevoegd gezag voorgelegd en bevat 

onder meer tekeningen alsmede gegevens over de wijze van afscheiding van 

het terrein, het waarborgen van de verkeersveiligheid, de toe te passen bouw- 

of sloopmethodiek, wijze van fundering en de toe te passen materialen en 

materieel. 

 

Op dit moment maken de gegevens uit het veiligheidsplan veelal deel uit van 

de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en/of 

slopen. Na de invoering van de private kwaliteitsborging in de bouw, waarmee 

toetsing aan (en toezicht op) het Bouwbesluit 2012 niet langer deel uitmaakt 

van de vergunningenprocedure, zal het veiligheidsplan apart aan het bevoegd 

gezag geleverd worden, indien en zodra het bevoegd gezag dat wenst. Dit zal 

zeker het geval zijn als de bouw- of sloopwerkzaamheden vlak naast een 

(drukke) openbare weg of in een binnenstedelijk gebied plaatsvinden.  

 

Het Omgevingsveiligheidsplan kan deel uitmaken van de aanvraag om een 

omgevingsvergunning voor de niet-bouwaspecten (zoals welstand en strijdig 

gebruik), maar kan ook apart ingediend worden.  

Afrekenmoment:  Omdat elk omgevingsveiligheidsplan uniek is, en over een veelheid aan 

onderwerpen kan gaan, rekenen wij de toetsing ervan aan hoofdstuk 8 van het 

Bouwbesluit af op basis van feitelijk bestede uren. 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BVV.12 Toetsing omgevingsveiligheidsplan Urenbasis  Wettelijk Gemeenten 
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3 Toezicht 

 

3.1 BT.01 Toezicht op activiteiten Omgevingsvergunning 
 

 

Omschrijving: Periodieke controle van bouwplaatsen en bouwwerken en andere activiteiten 

zoals genoemd in de Wabo wordt zo veel mogelijk integraal uitgevoerd. Dat wil 

zeggen dat alle onderdelen (bouw, sloop, reclame, kap, aanleg, inrit, gebruik 

(brandveilig gebruik, planologisch gebruik), monumenten) gecombineerd 

gecontroleerd worden. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, Wet natuurbescherming 

Beoogd resultaat: Nalevering van de wet- en regelgeving. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De controle omvat dan de volgende werkzaamheden: 

 voorbereiding; 

 reistijd van en naar de locatie; 

 controlebezoek; 

 beoordeling certificaten/keuringsrapporten; 

 advies bodem, geluid, juridische aspecten, asbest (inclusief actief 

verzamelen van benodigde documenten die betrekking hebben op 

asbestverwijdering, zoals meldingen Inspectie SZW, visuele 

eindinspecties, begeleidingsbrieven, stortbonnen en 

afvalstroombewijzen), enz.; 

 afstemming met handhavingspartners; 

 het opstellen van de controlerapportage; 

 vastleggen van bevindingen van het toezicht; 

 start- en gereedmeldingsformulieren t.b.v. 
4
; 

 opslag in dossiers en geautomatiseerde systemen. 
 

 
De frequentie van het toezicht is (mede) afhankelijk van de aard en 

complexiteit van het bouwplan. In het algemeen neemt het aantal 

toezichtmomenten/controlebezoeken toe naarmate de bouwsom groter is. 

Ook bij toezicht op risicovolle sloop kunnen meerdere toezichtbezoeken 

noodzakelijk zijn. 

De uitvoering van controles, hercontroles en bestuursrechtelijke 

handhaving vindt plaats overeenkomstig de bestuurlijk 

vastgestelde handhavingstrategie. 

 

In 2018 wordt waarschijnlijk gestart met de private kwaliteitsborging (PKB) in 

de bouw. Dat houdt in dat voor een bepaalde categorie bouwprojecten (de 

toetsing van de vergunningaanvraag aan het Bouwbesluit en) het toezicht 

tijdens de bouw op de eisen uit het Bouwbesluit door een private partij wordt 

uitgevoerd en niet meer door de ODMH. Dat heeft gevolgen voor de kentallen. 

Omdat de privatisering in fasen wordt ingevoerd, en die fasen gebaseerd zijn 

op gevolgklassen/risicoklassen die niet parallel lopen aan de indeling in  

                                                      
4
 BAG = Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
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bouwsommen die in het Productenboek gehanteerd wordt, worden de 

komende jaren twee sets met kentallen naast elkaar gehanteerd. De reeds 

bekende set kentallen als er een ‘normale’ procedure speelt, en een set met 

lagere kentallen als er sprake is van een privaat project waarvoor de ODMH 

slechts een deel van de werkzaamheden hoeft uit te voeren. 

Bij de bouwprojecten met private kwaliteitsborging toetst het bevoegd gezag 

bij de gereedmelding of er gebouwd is overeenkomstig de bouwtechnische 

voorschriften (opleverdossier). Daartoe zal het bevoegd gezag niet zelf 

inhoudelijk toetsen, maar afgaan op de verklaring van de kwaliteitsborger ter 

zake. Wel toetst het bevoegd gezag bijvoorbeeld of het juiste 

kwaliteitsborgingsinstrument en de juiste kwaliteitsborger zijn gebruikt, en of 

het dossier alle informatie bevat die nodig is voor toezicht op bestaande 

bouw, dat wel bij de overheid blijft. 

Afrekenmoment:  Afrekening vindt plaats na afronding van het product. Vanwege de mogelijk 

lange doorlooptijd van de producten BT.01.2 t/m BT.01.7, worden de werkelijk 

gemaakte uren in beeld gebracht in de tweemaandsrapportages, tot een 

maximum van het kental.  

 
 
 

Nummer Productnaam Afreken-

methode 

Aantal uren Wettelijk 

vereist? 

Afnemers 

BT.01.1 Toezicht op activiteiten niet zijnde 
bouw 

(w.o. kapvergunningen) 

Kental 3 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.2 Toezicht op bouw tot en met 50.000 
zonder PKB 

Kental 3 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.2P Toezicht op bouw tot en met 50.000 
met PKB 

Kental 3 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.3 Toezicht op bouw vanaf 50.001 tot en 
met 100.000 zonder PKB 

Kental 11 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.3P Toezicht opbouw vanaf 50.001 tot en 
met 100.000 met PKB 

Kental 7 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.4 Toezicht op bouw vanaf 100.001 tot 
en met 200.000 zonder PKB 

Kental 16 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.4P Toezicht op bouw vanaf100.001 tot 
en met 200.000 met PKB 

Kental 9 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.5 Toezicht op bouw vanaf 200.001 tot 
en met 500.000 zonder PKB 

Kental 24 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.5P Toezicht op bouw vanaf 200.001 tot 
en met 500.000 met PKB 

Kental 12 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.6 Toezicht op bouw vanaf 500.001 tot 
en met 1.000.000 zonder PKB 

Kental 32 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.6P Toezicht op bouw vanaf 500.001 tot 
en met 1.000.000 met PKB 

Kental 16 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.7 Toezicht op bouw vanaf 1.000.001 
zonder PKB 

Kental 95 Wettelijk Gemeenten 
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BT.01.7P Toezicht op bouw vanaf 1.000.001 
met PKB 

Kental 50 Wettelijk Gemeenten 

BT.01.8 Toezicht op monumenten  Urenbasis  Wettelijk Gemeenten 

 
De kentallen zijn inclusief eventuele hercontrole(s), doch exclusief bestuursrechtelijke handhaving.  

Voor 3 onderdelen wordt er naast het kental een opslag gerekend: Indien er sprake is van controle bij 

risicovolle sloop en sloop in beschermd stadsgezicht, wordt 5 uur extra in rekening gebracht. Voor 

Locatie-inspectie EPC/GPR wordt eveneens 5 uur extra in rekening gebracht. Voor 

constructiewerkzaamheden gelden de volgende opslagen (indien sprake is van een bouwproject dat 

valt niet onder de private kwaliteitsborging): 

 
 

Bouwsom 
Constructie 

Tot en met 50.000 + 3 uur 

Vanaf 50.001 tot en met 
100.000 

+ 6 uur 

Vanaf 100.001 tot en met 
200.000 

+ 7 uur 

Vanaf 200.001 tot en met 
500.000 

+ 8 uur 

Vanaf 500.001 tot en met 
1.000.000 

+ 16 uur 

vanaf 1.000.001 + 28 uur 

 

De werkzaamheden ten aanzien van EPC/GPR en constructie worden niet uitgevoerd bij 

bouwprojecten die onder de private kwaliteitsborging vallen. De opslagen zullen bij die bouwprojecten 

dus ook niet in rekening gebracht worden. 

  

Voor producten waar het kental niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg een 

maatwerkproject (BD.05) aan te maken. 
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3.2 BT.02 Toezicht sloopmelding 

 

Omschrijving: Het toezicht richt zich op de uitvoering en naleving overeenkomstig de 
voorwaarden in het Bouwbesluit, en op de zorgvuldige afvoer van materialen. 
Toezicht op sloopmeldingen vindt met name plaats als sprake is van risicovolle 
activiteiten, zoals asbestverwijdering. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Nalevering van de wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeenten 

Toelichting:  De werkzaamheden omvatten: 

 contact opnemen met de uitvoerder over de geplande datum van de start 

van de sloop, en het maken van afspraken; 

 uitvoeren van toezicht;  

 actief verzamen van documenten die betrekking hebben op 

asbestverwijdering, zoals meldingen Inspectie SZW, visuele 

eindinspecties, begeleidingsbrieven, stortbonnen en 

afvalstroombewijzen; 

 beoordeling van verantwoorde afvoer van materiaal aan de hand van 

afvoerbonnen en vrijgave-rapporten; 

 het opstellen van een controlerapport. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na uitvoering van het toezicht 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.02 Toezicht sloopmelding Kental 8 Wettelijk Gemeenten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Productenboek Bouw- en Woningtoezicht 2018,  Omgevingsdienst Midden-Holland               27 van 70  

3.3 BT.04 Themagericht toezicht 
 

Omschrijving: Anders dan bij vergunninggebonden toezicht (BT.01) en toezicht op 

sloopmeldingen (BT.02) gaat het bij themagericht toezicht om bijzondere 

projecten. Hierbij kan gedacht worden aan toezicht op woonwagenkampen, 

hennepkwekerijen of motorclubs. Ook het toezicht dat uitgevoerd wordt in het 

kader van projecten (BD.05) valt onder BT.04 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Naleving wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Het themagericht toezicht omvat: 

 voorbereiding (opmaken checklist, inventarisatie eventuele anonieme 

klachten en meldingen, administratief onderzoek; 

 uitvoering toezicht. Het kan hier gaan om toezicht op excessen vanaf het 

openbare gebied, maar ook om integraal toezicht bij specifieke locaties 

of in bepaalde gebieden; 

 opstellen rapportage over mogelijke overtredingen; 

 globaal onderzoek of daadwerkelijk sprake is van overtreding. 

Indien het toezichtbezoek leidt tot een handhavingstraject, wordt hiervoor een 

apart dossier aangemaakt dat valt onder (en wordt afgerekend via) een van de 

Handhavingsproducten.  

 

Specifiek voor woonwagenkampen geldt dat er diverse handhavings- en 

beheerstechnische zaken spelen. Voor de aanpak hiervan maakt deelname 

aan het woonwagenoverleg deel uit van het themagericht toezicht. Met name in 

deze zaken is een integrale aanpak erg belangrijk, waardoor er veel overleg 

nodig is met diverse disciplines en afdelingen binnen de gemeentelijke 

organisatie. Ook dit valt onder themagericht toezicht voor woonwagens 

Afrekenmoment:  Afrekening vindt plaats op basis van gemaakte uren. 

 

 

Kosten 

Het toezicht is zo specifiek, dat de urenbesteding hiervoor niet in kentallen is te vatten. Voor het 

themagericht toezicht op bijvoorbeeld woonwagenkampen wordt jaarlijks een urenraming opgesteld.  
 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.04 Themagericht toezicht Urenbasis  Keuze Gemeenten 
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3.4 BT.05 Toezicht op bouwkundige aspecten bij drank- en 
horecagelegenheden 

 

Omschrijving: Gemeenten zijn bevoegd gezag op het gebied van de Drank- en horecawet. 

Drank- en horecagelegenheden moeten onder andere aan bouwkundige eisen 

voldoen. Daarom wordt op verzoek van de gemeente een BWT-toezichthouder 

ingeschakeld om een controle uit te voeren op ondersteunende en 

bouwkundige onderwerpen (afmetingen van de ruimten, aanwezigheid 

voldoende ventilatie, aanwezigheid verplichte toiletten, inmeten terrassen, 

controle van de elektrische installatie, nalopen van tekeningen e.d.) en 

brandveiligheid, bijvoorbeeld indien de gemeente een aanvraag om vergunning 

heeft ontvangen. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Naleving van de wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Het gaat hierbij niet om de toetsing van een aanvraag zelf, maar om het, 

vooruitlopend op vergunningverlening, ter plaatse controleren of de inrichting 

voldoet aan de inrichtingseisen.  

 

Indien tijdens de controle blijkt dat de aanvrager nog aanvullende gegevens 

dient te leveren, zoals (betere) tekeningen of informatie over de 

ventilatievoorziening of de elektrische installatie, kan op verzoek van de 

gemeente een tweede toezichtbezoek (‘hercontrole’) worden gebracht na 

indiening van de aanvullende gegevens. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na uitvoering van de (her)controle.  

 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.05 
toezicht op bouwkundige aspecten 

bij drank- en horecagelegenheden 
Kental 3 Wettelijk Gemeenten 
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3.5 BT.06 Toezicht op bouwkundige aspecten bij evenementen 

 

Omschrijving: Evenementen moeten onder meer voldoen aan eisen de ten aanzien van 

constructieve veiligheid. Op verzoek van de gemeente of de politie wordt de 

locatie bezocht door een BWT-toezichthouder om de constructieveiligheid van 

podia, tenten en afzettingen te beoordelen.  

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, APV 

Beoogd resultaat: Naleving van de wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Het gaat hierbij niet om de toetsing van een aanvraag om van een evenement, 

maar om het ter plaatse controleren van de evenementen. Wij baseren ons 

hierbij op de uitgangspunten van de ‘Richtlijn voor constructieve 

toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning’ van de 

Vereniging BWT Nederland. 

De bevindingen/adviezen wordt gerapporteerd aan de betrokken afdeling van 

de gemeente (meestal een afdeling bijzondere wetten/APV). 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na uitvoering van de controle. 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.06 
toezicht op bouwkundige aspecten 

bij evenementen 
Kental 3 Wettelijk Gemeenten 
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3.6 BT.07 Toezicht bij klachten en meldingen 
 

Omschrijving: Het in ontvangst nemen en behandelen van klachten en meldingen die 

betrekking hebben op bouw, gebruik, sloop (zoals constructie- en 

brandveiligheid en gezondheid) en andere Wabo-gerelateerde onderwerpen 

(zoals overlast door bouwlawaai, trillingen, stofhinder en onveilige situaties).  

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, Wet natuurbescherming 

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De werkzaamheden bestaan uit: 

 beoordeling van de ontvankelijkheid (onder meer beantwoording van de 

vraag of de klacht/melding daadwerkelijk bij de ODMH thuishoort); 

 voorbereiding (nagaan of al eerdere klachten/meldingen zijn ingediend, 

of sprake is van een vergunningendossier, of aanvullend onderzoek van 

deskundigen nodig is, enz.); 

 zelf bezoek afleggen en/of doorverwijzing naar de behandelende 

instantie; 

 opstellen van de rapportage/brief en informeren van de klager/melder; 

 vaststellen van de vervolgacties (sluiten van het dossier of opstarten 
formeel handhavingstraject).  
 

Indien de klacht/melding leidt tot een handhavingstraject, wordt hiervoor een 
apart dossier aangemaakt dat valt onder (en wordt afgerekend via) een van de 
Handhavingsproducten. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na afronding van de zaak.  

 

In de afrekening is nog geen rekening gehouden met eventuele kosten voor 

externe adviseurs zoals ecologisch advies. Deze kosten worden apart bij de 

gemeente in rekening gebracht. 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.07 toezicht bij klachten en meldingen Kental 4,5 Wettelijk Gemeenten 
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3.7 BT.08 Handhavingstoezicht 
 

Omschrijving: Handhavingstoezicht is het toezicht dat wordt verricht in het kader van een 

hercontrole na de constatering van een overtreding, een aanschrijving of 

vooraanschrijving bij het bouwen, slopen enzovoorts in afwijking van of zonder 

een vergunning. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, Wet natuurbescherming 

Beoogd resultaat: Bezien of de eerder geconstateerde overtreding ongedaan is gemaakt na 

afloop van de daarvoor gestelde termijn 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Bij een vooraanschrijving, een last onder bestuursdwang of een eenmalige 

dwangsom is één toezichtbezoek per fase of onderdeel/overtreding doorgaans 

voldoende. Betreft het een repeterende dwangsom per tijdseenheid of een 

dwangsom per overtreding, dan zal meerdere malen op hetzelfde besluit 

toezicht moeten volgen. 

In alle gevallen is de werkwijze nagenoeg hetzelfde: 

 bij het verzenden van de vooraanschrijving en/of het besluit afspraken 

maken tussen handhavingsjurist en de toezichthouder over data en 

tijdstippen waarop toezicht zal worden gehouden, al dan niet in 

samenspraak met anderen; 

 uitvoeren van het toezicht; 

 opmaken van een rapportage waaruit de stand van zaken blijkt. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na afronding van de zaak. 

 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.08 Handhavingstoezicht Kental 3
5
 Wettelijk Gemeenten 

 

                                                      
5
 Deze uren zijn exclusief de inzet van de handhavingsjurist 
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3.8 BT.09 Wachtdienst/piketdienst 
 

Omschrijving: Het beschikbaar zijn van medewerkers voor het verlenen van assistentie bij 

calamiteiten binnen de aangesloten gemeenten is een taak van de afdeling 

BWT buiten kantoortijden 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Het beperken van acute onveilige en gevaarlijke situaties bij calamiteiten. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De wachtdienst heeft als doel om acute onveilige en gevaarlijke situaties bij 

calamiteiten voor personen en goederen als gevolg van de toestand van 

bouwwerken te beperken. Onder acute situaties wordt onder meer brand, 

instortingsgevaar/constructieve problemen en lekkage/wateroverlast verstaan 

Afrekenmoment:  Regionale uren worden lineair afgerekend (na twee maanden 1/6
e
 van het 

totaal, na zes maanden 1/2
e
 van het totaal, enz.), waarbij uitgegaan wordt van 

een verdeelsleutel op grond van inwoneraantallen.  

De daadwerkelijke inzet van medewerkers bij crisissituaties wordt verrekend 

via product BD.06 ’Inzet bij calamiteiten’. 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.09 Wachtdienst/piketdienst Regionaal 180 Keuze Gemeenten 
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3.9 BT.11 Toezicht n.a.v. een ambtshalve constatering 
 

Omschrijving: Het uitvoeren van toezichtbezoeken die volgen op ambtshalve constateringen 

in het kader van bijvoorbeeld gebiedstoezicht 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De constateringen kunnen betrekking hebben op (illegale) bouw, strijdig 

gebruik, sloop en andere Wabo-gerelateerde onderwerpen (bouwlawaai, 

trillingen, stofhinder, onveilige situaties). De werkzaamheden betreffen: 

 voorbereiding; 

 bezoek afleggen;  

 eventuele vervolgactie inplannen; 

 opstellen van de rapportage. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na uitvoering van de controle. 
 
In de afrekening is nog geen rekening gehouden met eventuele kosten voor 
externe adviseurs zoals ecologisch advies. Deze kosten worden apart bij de 
gemeente in rekening gebracht. 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.11 
toezicht n.a.v. ambtshalve 

constatering 
Kental 4,5 Wettelijk Gemeenten 
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3.10 BT.12 Bureautoets asbestinventarisatierapporten en locatie-inspectie 
asbest 

 

Omschrijving: Het beoordelen van het asbestinventarisatierapport, voor zover deze niet wordt 

ingediend als onderdeel van de omgevingsvergunning sloop of als bijlage bij 

een sloopmelding 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Naleving van wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Beoordeeld wordt of het onderzoek is uitgevoerd volgens de geldende 

richtlijnen, en of op basis van het onderzoek gesaneerd kan worden. Tevens 

kan bij een asbestsanering of bij een vermoeden van of klacht over een 

verontreinigde locatie een locatie-inspectie uitgevoerd worden. Bij een 

asbestsanering wordt beoordeeld of volgens de regels wordt gewerkt. Bij een 

bezoek naar aanleiding van een klacht of vermoeden van asbestverontreiniging 

wordt vastgesteld of acties nodig zijn. Van de bureautoets en locatie-inspectie 

wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan het bevoegd gezag.  

 
De werkzaamheden op het gebied van asbest die door de ODMH worden 
uitgevoerd zijn: 

 het beoordelen van asbestinventarisatierapporten en hierover advies 

uitbrengen; 

 het ondersteunen/adviseren van gemeenten ten aanzien van handhaving 

bij (complexe) asbestsloop, bij asbestcalamiteiten en het ontwikkelen 

van beleid; 

 het begeleiden van asbestonderzoeken die namens de gemeente 

uitgevoerd worden door milieuadviesbureaus/asbestsaneerders 

(beoordelen van offertes op juiste inhoud en werkwijze, 

resultaatbespreking enz.); 

 het beantwoorden van vragen van burgers of bedrijven over asbest die 

zijn ontvangen door de gemeente; 

 het namens de gemeente indienen van offerteverzoeken; 

 het uitvoeren van toezicht op het saneren van asbesthoudende 

materialen. 

Afrekenmoment:  Afrekening vindt plaats na uitvoering van de toets of de locatie-inspectie. 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.12.1 
Bureautoets asbestinventarisatie-

onderzoek 
Kental 3 Wettelijk 

Gemeenten 

 

BT.12.2 Locatie-inspectie asbest Kental 5 Wettelijk Gemeenten 
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3.11 BT.13 Werkzaamheden BAG6 
 

Omschrijving: Naast de statuswijzigingen van objecten waarvoor ODMH 

vergunningaanvragen afhandelt worden door de ODMH ook niet-

aanvraaggebonden taken en werkzaamheden uitgevoerd voor de aangesloten 

gemeenten. 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Actuele situatie in de BAG 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De BAG bestaat uit een register enerzijds en een registratie anderzijds. De 

registratie richt zich voornamelijk op een actuele weergave van gegevens en 

fungeert daarbij als ingang van het register. Het register omvat de authentieke 

(bron)documenten waarin de feiten zijn beschreven die aan de in de registratie 

opgenomen gegevens ten grondslag liggen. Het gaat dan om 

aanvraaggebonden invoer, maar ook om terugmelding vanuit de landelijke 

voorziening, inschrijving bij burgerzaken, overleg over constateringen van niet-

legale situaties, vergunningvrije bouw, ingetrokken vergunningen en 

constateringen van niet-gerealiseerde bouw.  

 

Indien de gemeente dat wenst, kan de ODMH controlebezoeken brengen aan 

de gereed gemelde bouwwerken bij de BAG om na te gaan of voldaan wordt 

aan de eisen ten aanzien van het feitelijk gebruik van een terrein en/of gebouw. 

Ook indien het vermoeden bestaat dat sprake is van een (al dan niet 

permanent) geplaatste en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden 

geschikte ruimte ten aanzien waarvan een brondocument voor de BAG 

ontbreekt, kan de ODMH een controlebezoek brengen. Dit wordt afgerekend 

onder BT.13.3 

Afrekenmoment:  Omdat de statuswijzigingen van objecten in de BAG voor elke gemeente 

uitgevoerd moeten worden, ongeacht inwoneraantal of gebiedsgrootte, draagt 

elke gemeente voor BT.13.1 25 % van de kosten. Deze regionale uren worden 

lineair afgerekend (na twee maanden 1/6
e
 van het totaal, na zes maanden 1/2

e
 

van het totaal, enz.).  

 

Voor de werkzaamheden die vallen onder BT.13.2 en BT.13.3 geldt dat deze 

alleen worden uitgevoerd indien en voor zover een gemeente daarom verzoekt. 

Deze extra werkzaamheden worden daarom op urenbasis afgerekend zodra de 

werkzaamheden zijn afgerond. 
Omschrijving 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.13.1 BAG statuswijzigingen van objecten Regionaal 300 Keuze Gemeenten 

BT.13.2 
Overige werkzaamheden BAG, niet-

vergunninggebonden 
Urenbasis  Keuze Gemeenten 

BT.13.3 BAG-gerelateerd toezicht Kental 3 keuze Gemeenten 
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3.12 BT.14 Inzet bij calamiteiten/rampenbestrijding 
 

Omschrijving: Assistentie verlenen aan hulpdiensten ter plaatse bij calamiteiten 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Verlagen van de risico’s of gevolgen bij calamiteiten 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Bij calamiteiten kan het nodig zijn dat een toezichthouder of 

wachtdienstmedewerker ter plaatse assistentie verleent aan de hulpdiensten 

(het beoordelen van instortingsgevaar van bouwwerken bij brand, ramkraak, 

natuurrampen, het inschatten van risico’s bij het vrijkomen van asbest). Ook 

deelname aan GRIP-situaties en bouwbeheer, alsmede bijdragen aan 

regionale crisisteams horen hieronder.  

Specifiek voor de inzet bij de crisisbeheersing (taakveld ‘omgevingsbeheer’) 

zijn jaarlijks cursussen en trainingen nodig. Daarnaast moeten diverse 

overleggen worden bijgewoond en moet het interne systeem goed op orde 

worden gehouden. 

Afrekenmoment:  Deze werkzaamheden ten aanzien van de inzet bij calamiteiten worden op 

basis van bestede uren afgerekend tegen het standaard uurtarief.  

 

Deelname aan trainingen en overleggen worden lineair afgerekend (na twee 

maanden 1/6
e
 van het totaal, na zes maanden 1/2

e
 van het totaal, enz.), 

waarbij een verdeelsleutel op basis van inwoneraantallen wordt gehanteerd. 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.14.1 
Inzet bij 

calamiteiten/rampenbestrijding 
Urenbasis  Keuze Gemeenten 

BT.14.2 

Deelname aan trainingen en 

overleggen in het kader van 

crisisbeheersing 

Regionaal 40 Keuze Gemeenten 
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3.13 BT.15 Toezicht bestaande bouw 
 

Omschrijving: Toezicht op bouwwerken na oplevering/gereedmelding 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, Bouwbesluit 

Beoogd resultaat: Naleving wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  In 2018 treedt waarschijnlijk de eerste fase 1 van de private kwaliteitsborging in 

de bouw in werking. Dit heeft tot gevolg dat het bevoegd gezag niet langer 

toezicht houdt tijdens de bouwfase van de betreffende bouwwerken, maar pas 

in beeld komt na de oplevering/gereedmelding en ingebruikname van een 

bouwwerk. Vanaf dat moment is het bouwwerk ‘bestaande bouw’ en houdt het 

bevoegd gezag toezicht op basis van een opleverdossier dat geleverd wordt 

door de vergunninghouder. Het stelsel dient te borgen dat bij oplevering het 

bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag 

beoordeelt dus niet of het bouwwerk bij oplevering voldoet dan wel voldeed aan 

de nieuwbouweisen. Wel houdt het bevoegd gezag na oplevering regulier 

toezicht op bouwtechnische eisen en het brandveilig gebruik voor bestaande 

bouw.  

 

Er kunnen verschillende redenen zijn om toezicht te houden op bestaande 

bouw. Om te beginnen kunnen er signalen zijn dat sprake is van illegale bouw, 

dan wel van vergunningvrije bouwwerken die niet voldoen aan de eisen uit het 

Bouwbesluit. Het kan dan gaan om de rechtstreeks werkende bepalingen uit 

het Bouwbesluit (bestaande bouw), maar ook om de voorwaarden uit de 

gemeentelijke Bouwverordening.  

Ook de crisis in de bouw kan, onbedoeld, leiden tot de noodzaak om 

bestaande bouw te controleren. Immers, de crisis in de bouwmarkt heeft geleid 

tot  stagnatie in de vervanging van woningen. Woningen blijven langer in 

gebruik dan bij de bouw werd verwacht, wat extra slijtage tot gevolg kan 

hebben. Ook is de vraag of deze verouderde woningvoorraad nog voldoet aan 

de eisen van deze tijd als het gaat om energie, gezondheid (ventilatie), 

veiligheid en bruikbaarheid. De kans dat er interne verbouwingen hebben 

plaatsgevonden die niet zijn doorgegeven, waarmee de constructieve veiligheid 

of brandveiligheid (‘Leeuwarden’) zijn aangetast, is groter. 

Een derde reden ligt in het verlengde van de economische achteruitgang: veel 

kantoorgebouwen staan langdurig leeg. De toekomst van met name 

verouderde kantoorgebouwen is niet heel rooskleurig. De leefbaarheid van 

steden is gebaat bij levendig gebruik van gebouwen en hun omgeving, in plaats 

van leegstand en verloedering. Leegstaande kantoren bieden goede 

mogelijkheden voor binnenstedelijk wonen, vaak in bijzondere gebouwen en op 

unieke plaatsen in de stad. Daarom zijn nieuwe bestemmingen en andere 

transformaties een interessante optie. Deze transformaties vragen wel om een 

(toezicht)inspanning als het gaat om voorzieningen, naast de eisen die in het 

kader van de brandveiligheid worden gesteld. 

Daarnaast kan er vanuit de functie van het bestaande gebouw reden zijn om 

het toezicht te versterken. Immers, ook constructieve problemen bij gebouwen 

met publieke functies kunnen leiden tot gewonden en doden, veel materiële 
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schade en zelfs maatschappelijke ontwrichting. Onder meer scholen, 

kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en gevangenissen, 

maar ook stadions, stations, horecagelegenheden, bioscopen en theaters 

vragen daarom om regelmatige controle.  

Indien gewenst kunnen bovenstaande toezichtbezoeken, bijvoorbeeld indien 

sprake is van een bedrijfsgebouw, gecombineerd worden met een bezoek van 

de toezichthouder milieu en/of de brandweer (signaaltoezicht, integraal 

toezicht). 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na uitvoering van de controle. 

 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BT.15 
Toezicht bestaande bouw (per 

toezichtbezoek) 
Kental 3 Wettelijk Gemeenten 

 

Het aantal basisuren voor een controle is 3 uur, inclusief reistijd. Afhankelijk van de complexiteit van 

het bouwwerk kunnen meerdere toezichtbezoeken worden gebracht  
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4 Handhaving 
 

4.1 BH.01 Constateringsbrief en/of voornemen 
 

Omschrijving: De constateringsbrief/voornemen is de eerste procedurestap in elk 

handhavingstraject. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Naleving wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Het voornemen is noodzakelijk om te voldoen aan het zorgvuldigheidsvereiste 

om belanghebbenden te horen alvorens tot een belastende beschikking wordt 

besloten. Doel van deze stap is feitenverificatie en eventueel (aanvullende) 

informatievoorziening.  

Het voornemen volgt altijd uit een inspectiebezoek ter plaatse door een 

toezichthouder van de ODMH of door de brandweer in het kader van de 

gebruiksmelding of vergunning brandveilig gebruik. Er wordt altijd een 

controlerapportage opgesteld.  
 
De activiteiten omvatten: 

 Beoordelen van het inspectierapport, eventueel aanvullen; 

 Benoemen overtreding en wettelijk(e) voorschrift(en); 

 Voorbereidend onderzoek naar overtreder en/of eigenaar (via kadaster, 

KvK enz); 

 Voorbereiding, waarbij antwoord wordt gegeven op o.m. de volgende 

vragen: 

o Welke feitelijke maatregelen moeten worden getroffen?  

o Kan de overheid zelf de vereiste maatregelen te treffen als geen 

gehoor wordt gegeven aan de last? 

o Zo ja, is hiervoor de inzet van externe partijen noodzakelijk?  

o Is opslag van goederen noodzakelijk en hoe wordt dat geregeld?  

o Moeten gebouwen binnengetreden worden (politie)?  

o Moet voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik gemaakt 

worden van het erf van derden? 

o Zal kostenverhaal worden toegepast? 
 

In een aantal situaties kan de gemeente ervoor kiezen om eerst een zogeheten 

constateringsbrief te sturen. Het gaat dan om situaties waarbij weliswaar nog 

niet voldaan wordt aan de wet- en regelgeving, maar waar een (extra) 

constateringsbrief voorafgaand aan een formeel voornemen al een belangrijke 

stimulans kan zijn om overtredingen op te heffen. Ook bij overtredingen waarbij 

afspraken gemaakt zijn met de overtreder over een legalisatie op korte termijn 

lenen zich ervoor om eerst een constateringsbrief/ afsprakenkader te versturen. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na het afsluiten van de zaak.  

 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk Afnemers 
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vereist? 

BH.01.1 Constateringsbrief Kental 10 Keuze Gemeenten 

BH.01.2 Voornemen Kental 10
6
 Wettelijk Gemeenten 

 

Bij het inhalen van achterstanden kunnen meer uren benodigd zijn dan het genoemde kental, 

vanwege complicerende factoren (zoals gewekte verwachtingen, passief gedogen). 

                                                      
6
 inclusief het horen van belanghebbenden en het verwerken van de zienswijzen en eventuele afrondende correspondentie 
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4.2 BH.02 Bestuursdwang 

 

Omschrijving: Als de vooraanschrijving niet het gewenste resultaat oplevert, kan worden 

gekozen voor toepassing van bestuursdwang, veelal in de gevallen dat het 

beleid dat voorschrijft. Bestuursdwang is de 'klassieke' bestuursbevoegdheid 

om ongedaan te maken wat in strijd met wet- en regelgeving is uitgevoerd. 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Naleving wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De werkzaamheden in het kader van de bestuursdwangaanschrijving 

omvatten: 

- Voorbereiding, waarbij antwoord wordt gegeven op o.m. de volgende vragen: 

1. Welke feitelijke maatregelen moeten worden getroffen?  

2. Kan de overheid zelf de vereiste maatregelen te treffen als geen 

gehoor wordt gegeven aan de last? 

3. Zo ja, is hiervoor de inzet van externe partijen noodzakelijk?  

4. Is (tijdelijke) opslag van goederen noodzakelijk en hoe wordt dat 

geregeld?  

5. Moeten gebouwen binnengetreden worden (politie en slotenmaker)?  

6. Moet voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik gemaakt 

worden van het erf van derden? 

7. Zal kostenverhaal worden toegepast? 

- Opstellen bestuursdwangaanschrijving; 

- Eventueel bestuurlijke advisering; 

- Indien nodig registratie BAG en Wkpb ; 

- Eventueel voorbereiding effectuering.  

Indien de risico’s zodanig groot zijn dat direct maatregelen getroffen moeten 

worden en schriftelijke aanzegging op grond van de vereiste spoed niet 

mogelijk is, wordt éérst opgetreden en daarná alsnog het schriftelijke besluit 

verstuurd. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open, ook als dit pas 

achteraf is verstuurd.  

Bij spoedshalve bestuursdwang en/of bouwstop zal het altijd gaan om acute 

situaties waarbij grote veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s aanwezig zijn 

en/of grote en onomkeerbare schade kan optreden. In geval van een bouwstop 

wordt voorkomen dat verder wordt gebouwd zonder of in afwijking van de 

vergunning. In dat geval omvatten de werkzaamheden ook 

- het voeren van overleg van de toezichthouder met het management en 

handhaving(sjurist) over de ernst en omvang van de overtreding (veelal 

telefonisch),  

- het treffen van maatregelen (stilleggen van de bouw, sluiten deel inrichting, 

beëindigen werkzaamheden, aanbrengen van voorzieningen) 

- het opmaken rapport en toesturen (mailen) aan partners (eigen organisatie, 

gemeente, eventueel politie) en  

- het opstellen van het besluit met motivering en toelichting van de getroffen 

maatregelen;  

In een aantal gevallen kan het wenselijk zijn om de eerder vastgestelde 

begunstigingstermijn te verlengen. Ook hiervoor is een product opgenomen, 
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waarin de afweging, eventueel politieke afstemming en een collegiale toets van 

het besluit zijn opgenomen. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na afronding van de deelzaak.  

 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BH.02.1 Bestuursdwang  Kental 12 Wettelijk Gemeenten 

BH.02.3 Kostenverhaal bestuursdwang Kental 5 Wettelijk  Gemeenten 
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4.3 BH.03 Dwangsom 

 

Omschrijving: Last onder dwangsom 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Naleving wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Evenals de bestuursdwang is de dwangsom een reparatoire sanctie. De 

oplegging heeft tot doel de overtreding ongedaan te maken. De dwangsom 

kent drie varianten: 

 dwangsom ineens; 

 dwangsom per tijdseenheid tot een maximumbedrag; 

 dwangsom per overtreding tot een maximumbedrag. 

 voorbereiding en besluitvorming zijn in alle gevallen nagenoeg 

dezelfde7.  

 

Sinds 1 juli 2009 moet de bestuursrechtelijke verplichting tot betaling van een 

verbeurde dwangsom bij beschikking worden vastgesteld. Daarmee is ook 

geregeld dat de bestuursrechter bevoegd is, in plaats van de burgerlijke 

rechter. Door deze wijziging moet er na verbeuring van de dwangsom van 

rechtswege eerst een invorderingsbeschikking (artikel 5:37 Awb) worden 

gestuurd. In de invorderingsbeschikking zijn het met name de constatering van 

overtredingen en eventuele nieuwe rechtsfeiten die ter discussie gesteld 

kunnen worden. De betalingsverplichting ontstaat overigens reeds door het niet 

naleven van de last, en niet pas bij de vaststelling van de 

invorderingsbeschikking 

 
De werkzaamheden omvatten: 

 Opstellen dwangsombesluit met verwerking van de zienswijze van 

belanghebbende; 

 Inplannen toezichts-/dwangsomcontrole na ommekomst van de 

begunstigingstermijn(en) in overleg met toezichthouder (zie BT.08); 

 (Eventueel) bestuurlijke advisering; 

 Eventueel verlenging van de begunstigingstermijn; 

 Indien van toepassing: verbeuringsbrief en invorderingsbeschikking 

opstellen; 

 Eventueel registratie BAG en Wkpb; 

 Termijnbewaking. 

 

In een aantal gevallen kan het wenselijk zijn om de eerder vastgestelde 

begunstigingstermijn te verlengen. Ook hiervoor zijn uren opgenomen in het 

kental, waarbij rekening is gehouden met eventuele politieke afstemming en 

een collegiale toets van het besluit. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na afronding van de deelzaak.  

 

 

                                                      
7
 Dat geldt niet voor de kosten van toezicht. Die zijn bij de ‘dwangsom ineens’ lager, omdat slechts één maal toezicht behoeft te 

worden gehouden. 
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Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BH.03.1 Dwangsom Kental 12 Wettelijk Gemeenten 

BH.03.3 
Verbeuringsbrief en 

invorderingsbeschikking 
Kental 3 Wettelijk  Gemeenten 
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4.4 BH.04 Uitvoeren bestuursdwang 
 

Omschrijving: Uitvoeren van de last onder bestuursdwang 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Naleving wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De mogelijkheid dat de bestuursdwang moet worden uitgevoerd is een direct 

gevolg van het besluit tot aanschrijving. Uitvoering bestuursdwang vindt altijd 

plaats overeenkomstig de aanschrijving, afwijking hiervan is in dit stadium niet 

meer mogelijk. De feitelijke handeling die aan de aangeschrevene was 

opgelegd, wordt uitgevoerd door de ODMH. De kosten hiervoor worden in 

eerste instantie gedragen door de gemeente. Juist daarom moet al in de 

voorbereiding goed worden beoordeeld of de ODMH feitelijk in staat is om tot 

uitvoering over te gaan. 

De effectuering vindt plaats aan de hand van een draaiboek, en omvat veelal 

de volgende werkzaamheden: 

 Het vragen van offertes, selectie van uitvoerder en opdrachtverlening 

(inclusief zorgdragen voor budget) van feitelijke werkzaamheden en 

eventueel noodzakelijke opslag; 

 Bezien of ondersteuning noodzakelijk is van handhavingspartners 

(politie, eventueel buitendienst of slotenmaker); 

 Kennisgeving aan overtreders / belanghebbenden dat uitvoering zal 

plaatshebben; 

 Kennisgeving en/of overleg met gemeente; 

 Keuzes maken omtrent vervolgtraject; 

 Toezicht op de uitvoering, eventueel verzegeling van het pand; 

 Opmaken proces-verbaal van uitvoering. Zo mogelijk foto’s of video-

opname van de uitvoering maken; 

 Eventueel bestuurlijke rapportage; 

 Eventueel registratie BAG; 

 Afronden dossier ten behoeve van kostenverhaal en inningsprocedure 

door de gemeente. 

 
Uiteraard hangen de kosten van de feitelijke uitvoering in belangrijke mate af 
van de aard en omvang van de overtreding die ongedaan wordt gemaakt.  

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na afronding van de deelzaak.  
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BH.04 Uitvoeren bestuursdwang Urenbasis  Wettelijk Gemeenten 

 

In de afrekening op urenbasis is nog geen rekening gehouden met aanvullende kosten die met het 

uitvoeren gemoeid zijn, zoals de inhuur van externe partners en materiaal/materieel. Deze kosten 

worden apart bij de gemeente in rekening gebracht. 
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4.5 BH.05 Handhavingsverzoek 

 

Omschrijving: Belanghebbenden kunnen bij het bevoegd gezag een verzoek tot handhaving 

indienen. De omgevingsdienst behandelt handhavingsverzoeken over 

onderwerpen die in artikel 5.1 van de Wabo zijn geregeld 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo, Wet natuurbescherming 

Beoogd resultaat: Naleving wet- en regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Een handhavingsverzoek is elk verzoek van een derde om een besluit tot 

handhaving te nemen met betrekking tot een (vermeende) overtreding. 

 

Een traject naar aanleiding van een handhavingsverzoek begint met een 

controlebezoek door toezichthouder (apart product, zie BT.08 

Handhavingstoezicht).  
 
Daarna volgen de stappen: 

 opstellen besluit op het handhavingsverzoek (toe- of afwijzen); 

 indien afwijzing verzoek: procedure eindigt hier; 

 indien toewijzing verzoek: opleggen last onder dwangsom of toepassen 

bestuursdwang (apart product; zie BH.02 en BH.03); 

 procedureafhandeling administratief.  
 

Zie voor juridische ondersteuning bij de behandeling van eventuele bezwaar- 

en beroepsprocedure onder product BJ.02 “afhandelen bezwaar- en 

beroepsprocedures”. 

Afrekenmoment:  De verrekening vindt plaats na het afsluiten van de zaak  

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode 
Aantal 

uren 

Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BH.05 Handhavingsverzoek  Kental 14 Wettelijk Gemeenten  
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4.6 BH.06 Bestuurlijke Strafbeschikking ‘algemeen’ 
 

Omschrijving: Een bestuurlijke strafbeschikking is een strafrechtelijke boete die onder andere 

door een omgevingsdienst namens de gemeente kan worden opgelegd zonder 

tussenkomst van de rechter 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Naleving wet- en regelgeving. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De bsb is een vervanging van een proces-verbaal voor de kleinere 

overtredingen en kan onder meer worden ingezet om overlast in de openbare 

ruimte aan te pakken. Na het opstellen van een proces verbaal wordt deze 

doorgegeven aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) waarna de 

afhandeling buiten de omgevingsdienst plaatsvindt. 

De bsbm onderscheidt zich van bestuurlijke handhavingsinstrumenten zoals 

bestuursdwang en de dwangsom doordat de bestuurlijke boete een directe 

sanctie is. Dit in tegenstelling tot de andere bestuurlijke instrumenten die er niet 

op gericht zijn om een overtreding te bestraffen maar om een situatie die in 

strijd is met de voorschriften, op te heffen of om herhaling daarvan te 

voorkomen. Hierdoor kunnen eenmalige overtredingen waarbij 

bestuursrechtelijk optreden niet zinvol of mogelijk is, toch adequaat worden 

gesanctioneerd waardoor een overtreding niet onbestraft blijft. Daarnaast kan 

het soms wenselijk zijn om beide instrumenten te gebruiken. 

Voor de ODMH gaat het om eenmalige strafrechtelijke overtredingen binnen 

bouw- en woningtoezicht waartegen snel en direct opgetreden moet kunnen 

worden. De bestuurlijke strafbeschikking voor de openbare ruimte blijft de 

bevoegdheid van gemeente.  

 

De bestuurlijke strafbeschikking milieu bevat de volgende onderdelen: 

 overdracht van bevindingen toezichthouder aan boa en/ of vastleggen 

van bevindingen boa; 

 bevragen Kamer van Koophandel om verdachte rechtspersoon vast te 

stellen;  

 horen verdachte; 

 verzending proces-verbaal naar CJIB; 

 bij verzet van bestrafte aanvullend of volledig proces-verbaal opstellen. 

Bij de inzet van strafrecht wordt aangesloten bij de vastgestelde 

handhavingsstrategie.  

Afrekenmoment:  Het product wordt afgerekend na verzending van de bestuurlijke 

strafbeschikking. 
 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BH.06 
Bestuurlijke 

strafbeschikking 
Urenbasis  Wettelijk Gemeenten  
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4.7 BH.07 Opheffen, zijnde beëindigen of intrekken handhavingsbesluit 
 

Omschrijving: Bij afsluiting van een handhavingstraject na het ongedaan maken van de 

overtreding wordt een brief opgesteld waarin melding wordt gedaan van 

beëindiging van de handhavingsprocedure en het handhavingsbesluit zo nodig 

wordt opgeheven  

Wettelijk kader: Wet milieubeheer 

Beoogd resultaat: Beëindiging handhavingsbesluit 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:   Indien een overtreding ongedaan gemaakt is, of indien een dwangsom is 

verbeurd, heeft het handhavingsbesluit geen functie meer. Na de 

constatering dat de overtreding is opgeheven dan wel dat de dwangsom 

is verbeurd, wordt een brief opgesteld waarin melding wordt gedaan van 

beëindiging van de handhavingsprocedure. Zo nodig wordt daarbij het 

handhavingsbesluit opgeheven. Dit bericht gaat ook naar de 

gemeentelijke Wkpb-beheerder zodat die het handhavingsbesluit uit het 

Wkpb-register haalt 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na afronding van de deelzaak.  

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BH.07 
Opheffen, zijnde beëindigen of 

intrekken handhavingsbesluit 
Kental 1,5 Wettelijk Gemeenten 
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5 Juridische aspecten 
 

5.1 BJ.01 Juridische advisering en ondersteuning gemeenten 
 

Omschrijving: Juridische advisering en ondersteuning gemeenten 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Juridische advisering en ondersteuning gemeenten 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Juridische advisering en ondersteuning van gemeenten bij (complexe) 

juridische zaken met betrekking tot BWT, inclusief signaleren en implementatie 

wetswijzigingen. Ook (juridische en technisch-inhoudelijke) adviezen intern en 

extern vallen hier onder, zoals bij een bezwaar op een legesaanslag. 

Afrekenmoment:  Regionale uren worden lineair afgerekend (na twee maanden 1/6
e
 van het 

totaal, na zes maanden 1/2
e
 van het totaal enz.), waarbij de verdeelsleutel 

gebaseerd wordt op zowel het inwoneraantal (50%) als het oppervlak (50%).  

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BJ.01 
Juridische advisering en 

ondersteuning gemeenten 
Regionaal 1400 

Regionale 

keuze 
Gemeenten 
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5.2 BJ.02 Bezwaar- en beroepsprocedures 
 

Omschrijving: Afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures namens de gemeente 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: beslissing op bezwaar in de vorm van een definitief besluit waar beroep tegen 

open staat, of beslissing op bezwaar in adviesvorm. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Tegen besluiten in het kader van de Wabo of de Wro kan door 

belanghebbenden bezwaar bij de gemeente worden ingediend en/of beroep 

worden aangetekend bij de Rechtbank en/of de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Indien bezwaar of beroep wordt aangetekend, kan de 

belanghebbende bij de voorzitter van de Rechtbank of de Raad van State een 

voorlopige voorziening vragen.  

Bij de afhandeling kan ook een eventueel minnelijk (voor)traject bij bezwaren 

behoren (zie product BJ.04). De afhandeling omvat onder andere het 

verzorgen van de correspondentie, het verzenden van de relevante 

procedurestukken, het opstellen van een verweerschrift en de 

vertegenwoordiging van het bevoegd gezag op de zitting, alsmede de 

advisering ten aanzien van (eventuele gevolgen van) de uitspraak van de 

rechtbank of de Raad van State (waaronder de overweging of hoger beroep 

wenselijk is). 

Indien sprake is van een bezwaarprocedure dient, na het advies van de 

bezwaarcommissie, een beslissing op een ingediend bezwaarschrift te worden 

genomen. De jurist van de omgevingsdienst, die bekend is met de inhoud van 

het dossier, kan deze beslissing op bezwaar opstellen en zorgen voor de 

verdere afhandeling. Dit kan met een (ondertekenings-)mandaat voor de 

directeur, maar ook via een advies aan portefeuillehouder of het college. 

 

Als product wordt geleverd: 

 beslissing op bezwaar in de vorm van een definitief besluit waar beroep 

tegen open staat, of 

 beslissing op bezwaar in adviesvorm. 
 

Naast juridische ondersteuning kan ook sprake zijn van technische 

ondersteuning in de vorm van het advies en/of de aanwezigheid van een 

inspecteur/technisch medewerker bij een zitting. 

 

Afrekenmoment:  Een bezwaar- of beroepsprocedure wordt verrekend per fase (bezwaar, beroep 

én voorlopige voorziening) in het juridische traject. De verrekening vindt plaats 

na afronding van de zaak.  

 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BJ.02.1 Bezwaar Kental 17 wettelijk Gemeenten  

BJ.02.2 Opstellen beslissing op bezwaar kental 8 Wettelijk Gemeenten 
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BJ.02.3 Beroep Kental 23 Wettelijk Gemeenten 
 

BJ.02.4 Voorlopige voorziening Kental 23 Wettelijk Gemeenten  

BJ.02.5 Hoger beroep Kental 23 Wettelijk Gemeenten 
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5.3 BJ.03 Juridisch en bestemmingsplanadvies bij drank- en 
horecagelegenheden 
 

Omschrijving: Bestemmingsplantoets voor drank- en horecagelegenheden 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Strijdigheid met het bestemmingsplan voorkomen 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Gemeenten handelen aanvragen af op grond van de Drank- en horecawet. 

Drank- en horecagelegenheden moeten in het bestemmingsplan passen. 

Daarom voert de afdeling BWT op verzoek van de gemeente een 

bestemmingsplantoets uit. Mocht uit de toets blijken dat de gelegenheid niet in 

het bestemmingsplan past, dan geeft de gemeente de aanvrager te kennen dat 

ook een omgevingsvergunning strijdig gebruik benodigd is. 

Afrekenmoment:  Afrekening gebeurt na afronding van het advies. 

 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BJ.03 

Juridisch en bestemmingsplan-

advies bij drank- en 

horecagelegenheden 

Kental 2 Wettelijk Gemeenten 
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5.4 BJ.04 Minnelijk traject bij handhavingszaken en bezwaarprocedures 
inclusief mediation 
 

Omschrijving: Minnelijk traject 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Oplossing bij conflicten zonder tussenkomst van de rechter 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  In een aantal gemeenten worden zaken (klachten-, handhavings- en 

bezwaarprocedures) opgelost via het zogeheten minnelijk overleg of 

premediation. Zo wordt er vaak (telefonisch) contact met de burger opgenomen 

als een aanvraag wordt afgewezen. Uitleg van het hoe en waarom, maar ook 

het doorvragen wat het afwijzen van het initiatief concreet betekent voor de 

aanvrager, zijn onderdeel van het contact. Daar waar mogelijk wordt een 

burger doorgeleid naar een andere regeling of instantie, die wel iets kan 

betekenen in de individuele situatie van de burger. 

Na het inzetten van premediation ziet een aanzienlijk percentage van de 

burgers af van een verdere formele klachten- of bezwarenprocedure 

(afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures valt overigens onder product 

BJ.02). 

Afrekenmoment:  De werkzaamheden worden op basis van bestede uren afgerekend na 

afronding van het traject 
Omschrijving 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BJ.04 Minnelijk traject/mediation Urenbasis   Keuze Gemeenten 
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5.5 BJ.05 Wob-verzoeken 
 

Omschrijving: Afhandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

Wettelijk kader: Wob, Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Afhandeling van een Wob-verzoek 

Opdrachtgever(s): Gemeente, 

Toelichting:  Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen 

verzoeken om informatie over bestuurlijke aangelegenheden.  

Persoonlijke beleidsopvattingen, privacygevoelige informatie zoals strafbladen 

en persoonsgegevens maar ook stukken die concurrentiegevoelige informatie 

van bedrijven bevatten, zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze via de Wob 

in te zien. Andere informatie moet in principe worden gegeven. 

 

Het verzoek kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. 
 
De afhandeling van een WOB-verzoek kent onder meer de volgende 
beoordelingsaspecten: 

 Heeft het Wob-verzoek betrekking op informatie die bij de ODMH 

aanwezig is? 

 Ziet het Wob-verzoek op een bestuurlijke aangelegenheid? 

 Ziet het Wob-verzoek op informatie waarop een andere 

openbaarmakingsregeling 

dan de Wob van toepassing is? 

 Heeft het Wob-verzoek betrekking op informatie die de belangen 

van derden raakt? 

 Heeft het Wob-verzoek betrekking op milieu-informatie? 

 Zijn er gronden om bepaalde informatie waarop het Wob-verzoek 

 betrekking heeft, niet of slechts gedeeltelijk openbaar te maken? 

 In welke vorm moet de beslissing op het Wob-verzoek worden 

genomen? 

 In welke vorm moet de informatie worden verstrekt? 

 Zijn met het oog op de feitelijke verstrekking van informatie naar 

aanleiding van een Wob-verzoek belangen van derden aan de orde? In 

dat geval wordt van het voornemen tot een positief besluit op het Wob-

verzoek de derde/belanghebbende (bijvoorbeeld het bedrijf waarop de 

gevraagde informatie betrekking heeft) in kennis gesteld. De 

belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze 

in te brengen. 
 
Tegen de beslissing op het Wob-verzoek staat bezwaar en beroep open. 

Afrekenmoment:  Verrekening vindt plaats na de verzending van de beslissing op het Wob-
verzoek. 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BJ.05 Wob-verzoeken Kental 8 Wettelijk Gemeenten  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafblad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mededinging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijf
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5.6 BJ.06 Advisering over bestemmingsplannen 
 

Omschrijving: Advisering over bestemmingsplannen 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Juridisch en praktisch advies van ODMH-juristen, vergunningverleners, 

inspecteurs en andere werknemers als ervaringsdeskundigen aan de 

gemeente bij het opstellen en/of actualiseren van bestemmingsplannen. 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  - 

Afrekenmoment:  De werkzaamheden worden op basis van bestede uren afgerekend tegen het 
standaard uurtarief.  

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BJ.06 
Advisering over 

bestemmingsplannen 
Urenbasis  Keuze Gemeenten 
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5.7 BJ.07 Verzoek om planschadevergoeding 
 

Omschrijving: Afhandeling van verzoeken om planschadevergoedingen 

Wettelijk kader: Afdeling 6.1 van de Wro 

Beoogd resultaat: Afhandeling van verzoeken om planschadevergoedingen 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De werkzaamheden per verzoek omvatten: 

 ontvankelijkheidonderzoek; 

 behandelingsproces met inwinnen offerte(s), keuze adviseur; 

 aanleveren informatie aan adviseur; 

 reageren op conceptadvies; 

 besluitvorming n.a.v. het definitieve advies; 
 

Tegen het besluit staan bezwaar en beroep open. 

 

Omdat het tijdbeslag voor de afhandeling van een verzoek om 

planschadevergoeding van veel verschillende factoren afhangt, en kan oplopen 

van enkele uren per verzoek tot meer dan 50 uur per verzoek, wordt hiervoor 

geen kental gehanteerd maar wordt afgerekend op daadwerkelijk bestede uren. 

Afrekenmoment:  Afrekening vindt plaats na het nemen van het besluit.  
 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BJ.07 Verzoek om planschadevergoeding Urenbasis  Keuze Gemeenten 

In de afrekening op grond van de bestede uren is nog geen rekening gehouden met kosten voor 

externe adviseurs zoals een taxateur. Deze kosten worden apart bij de gemeente in rekening 

gebracht. 
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5.8 BJ.08 Bewaking gebruikstoezicht brandveiligheid 

 

Omschrijving: Bewaking gebruikstoezicht brandveiligheid 

Wettelijk kader: Wet milieubeheer, Wabo 

Beoogd resultaat: Bewaking van de termijnen 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De Veiligheidsregio Hollands Midden (brandweer) heeft de taak om toe te zien 

op het brandveilig gebruik. De bevindingen worden doorgegeven aan de 

ODMH die deze bevindingen in het geautomatiseerd systeem verwerkt. Indien 

sprake is van overtredingen, bewaakt ODMH de termijnen die gegeven zijn 

voor het ongedaan maken ervan (administratieve bewaking).  

Als de overtredingen niet (tijdig) worden beëindigd, start de ODMH een 

handhavingstraject. Hiervoor worden apart kosten in rekening gebracht. 

Afrekenmoment:  Het product wordt verrekend na afronding van de termijnbewaking. 

 
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BJ.08 
Bewaking gebruikstoezicht 

brandveiligheid 
Kental 2 Wettelijk Gemeenten 

 



 

Productenboek Bouw- en Woningtoezicht 2018,  Omgevingsdienst Midden-Holland               58 van 70  

6 Monumenten 
 

In dit productenboek is ervoor gekozen om ruimte te bieden aan de werkzaamheden die de ODMH op 

het gebied van monumenten uitvoert. 

Door deze werkzaamheden te bundelen in een hoofdstuk, ontstaat er een helder overzicht van de 

diverse monumenten-producten. 

 

6.1 BM.01 Subsidieverlening monumenten 

 

Omschrijving: Afhandelen van subsidieverzoeken voor monumenten 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Afhandelen van subsidieverzoeken voor monumenten 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Eigenaren van monumenten kunnen subsidie aanvragen voor cascoherstel en 

herstel van monumentale onderdelen van hun pand, indien sprake is van een 

gemeentelijk monument. 

Subsidieaanvragen worden vaak samen met aanvragen om een 

omgevingsvergunning bouw ingediend. ODMH beoordeelt de aanvragen, stelt 

advies of besluit op en controleert of de werkzaamheden waarvoor de 

gemeente subsidie ter beschikking heeft gesteld op een juiste wijze zijn 

uitgevoerd. 

Na uitvoering van alle werkzaamheden kan de ODMH apart een controle 

uitvoeren op de financiële verrekening. 

Afrekenmoment:  Verrekening vindt plaats na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BM.01 Subsidieverlening monumenten Kental 15 Keuze Gemeenten 
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6.2 BM.02 Beleidsondersteuning Monumenten 
 

Omschrijving: Beleidsondersteuning gemeenten over monumenten 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Advisering van de gemeenten over specifieke wijzigingen in wet- en 

regelgeving 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De ODMH volgt de ontwikkelingen in de regelgeving op landelijk, provinciaal en 

regionaal niveau. Indien dat nodig is adviseert de omgevingsdienst de 

gemeenten over specifieke wijzigingen in de regelgeving en de vraag hoe hier 

mee om te gaan.  

 

Ten aanzien van beleidsondersteuning monumenten kan worden gedacht aan 

de volgende onderwerpen: 

 opstellen c.q. actualisatie gemeentelijke 

monumentenverordening/Erfgoedverordening en/of subsidieverordening; 

 advisering bij actualisatie dan wel opstellen monumentenverordening 

en/of subsidieverordening; 

 uitvoeren check compleetheid 

monumentenverordening/Erfgoedverordening; 

 toetsing rechtsgeldigheid monumenten- of erfgoedcommissie. 

Afrekenmoment:  Verrekening vindt plaats na afronding van het product. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BM.02 
Beleidsondersteuning 

monumenten 
Urenbasis  Keuze Gemeenten 
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6.3 BM.03 Servicemoment monumenten 
 

Omschrijving: Het verstrekken van informatie van beperkte omvang aan particulieren 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Het verstrekken van informatie van beperkte omvang aan particulieren 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een korte vraag van een eigenaar 

van een monument, waarbij (nog) geen sprake is van een officieel vooroverleg. 

De vraag zal, indien mogelijk telefonisch worden afgedaan, maar in veruit de 

meeste situaties zal er een kort locatiebezoek noodzakelijk zijn. Hiermee wordt 

voorkomen dat werkzaamheden aan het monument plaatsvinden die niet 

wenselijk zijn, ten einde op langere termijn een handhavingszaak te 

voorkomen. 

Het servicemoment monumenten is een klantgerichte service aan eigenaren 

van een monument. 

Afrekenmoment:  Verrekening vindt plaats na afronding van het product. 

  
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BM.03 Servicemoment monumenten Urenbasis  Keuze Gemeenten 
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6.4 BM.04 Monumenten, aanvullende producten 

 

Omschrijving: Diverse werkzaamheden en producten die van belang kunnen zijn voor het in 

stand laten houden van monumenten. 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Instandhouding van monumenten 

Opdrachtgever(s): Gemeente, provincie 

Toelichting:  - De Aanwijzen gemeentelijke monumenten 

Voor dit product worden werkzaamheden verricht die noodzakelijk zijn om tot 

aanwijzing van een gemeentelijk monument te komen, waarbij een adviesrol 

wordt of ook het definitieve besluit wordt opgesteld. Hierbij kan de ODMH de 

vertegenwoordiging verzorgen als deskundige bij commissies Monumenten en 

Bezwaar- en Beroep. 

 

- Verklaring voor Cultuurfonds-Hypotheek  

Een eigenaar van een provinciaal of gemeentelijk monument kan in 

aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek. Dit is een lening met een 

lagere rente dan de marktrente. Om voor een dergelijke hypotheek in 

aanmerking te komen is een verklaring van de gemeente noodzakelijk.  

De ODMH beoordeeld of er een juiste grondslag cultuurfonds-hypotheek 

aanwezig is, voert locatiebezoek
8
 uit, checkt alle restauratiekosten en stelt de 

verklaring op.  

 

- Secretariaat monumenten-/erfgoedcommissie 

De ODMH verzorgt het alle secretariële werkzaamheden die vallen onder het 

voeren van het secretariaat van deze commissie.  

 

- Informatieoverdracht monumenten 

De ODMH kan presentatiebijeenkomsten verzorgen voor doelgroepen of 

eigenaren van monumenten over bijvoorbeeld verduurzamen of in stand 

houden van monumenten. 

Tevens kan de ODMH een bijdrage leveren aan de verzorging van Open 

Monumentendag. 

 

- Herbestemmen monumenten 

De ODMH kan een inventarisatie verzorgen voor de herbestemming van 

monumenten, dan wel hiervoor als sparringpartner fungeren voor de gemeente. 

 

- Actualisatie redengevende beschrijvingen monumenten 

De ODMH kan een bestand waarin de redenen waarom een pand tot 

monument is benoemd actualiseren. Hiermee wordt het monumentenbestand 

van statisch overzicht naar een dynamisch bestand gebracht waardoor de 

bestanden up to date blijven. 

  

- Controle monumentenrapporten 

                                                      
8
 Noodzakelijk om te bepalen of opgevoerde kosten correct zijn weergegeven en het verzoek op correcte gronden is ingediend. 
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De ODMH kan een controle uitvoeren van monumentenrapportages op 

inhoudelijke juistheid en doeltreffendheid waarvoor het rapport is opgesteld.  

Afrekenmoment:  Verrekening vindt plaats na afronding van het product. 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BM.04 
Monumenten, aanvullende 

producten 
Urenbasis  Keuze Gemeenten 
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7 Diversen 
 

7.1 BD.03 Beleidsadvisering BWT 
 

Omschrijving: Beleidsadvisering BWT 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Advisering van gemeenten en provincie over specifieke wijzigingen in de 

regelgeving en over hoe hiermee omgegaan kan worden 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  De omgevingsdienst volgt de ontwikkelingen in de regelgeving op landelijk, 

provinciaal en regionaal niveau en adviseert de gemeenten en de provincie 

hierover. Ook advies aan de gemeenten over de (nieuwe) legesverordening 

valt onder dit product. Daarnaast neemt de omgevingsdienst deel aan 

provinciale en landelijke werkgroepen om kennis te delen, netwerken op te 

bouwen en de visie van de regio in te brengen in discussies over 

beleidsontwikkelingen.  

 

Elk jaar moeten per gemeente een uitvoeringsprogramma handhaving en een 

jaarverslag worden opgesteld. Daarnaast maakt de gemeente, veelal elke vier 

jaar, een Handhavingsbeleidsplan waarin een handhavingsvisie, de 

uitgangspunten en randvoorwaarden en de prioriteiten zijn geformuleerd. De 

colleges van Burgemeester en Wethouders zijn verplicht om het 

handhavingsbeleidsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. 

De ODMH is nauw betrokken bij het opstellen van het Handhavingsbeleidsplan. 

Uitwerking van het beleid vindt plaats in het uitvoeringsprogramma toezicht en 

handhaving, dat door de ODMH opgesteld wordt (in samenspraak met de 

gemeente). Ook wordt jaarlijks een jaarverslag opgesteld, waarvan de 

conclusies worden verwerkt in het beleid en de uitvoering van het volgende 

jaar. 

Afrekenmoment:  De regionale uren worden lineair afgerekend (na twee maanden 1/6
e
 van het 

totaal, na zes maanden 1/2
e
 van het totaal, enz.). 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BD.03 Beleidsadvisering BWT Regionaal 1215 
Regionale 

keuze 
Gemeenten 

 

Omdat onder dit product taken en werkzaamheden vallen die voor elke gemeente uitgevoerd moeten 

worden, ongeacht inwoneraantal of gebiedsgrootte, draagt elke gemeente hier 25 % van de kosten.  
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7.2 BD.05 Projecten en overige (maatwerk-) werkzaamheden BWT 
 

Omschrijving: Projecten en overige (maatwerk-)werkzaamheden BWT 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Uitvoering van projecten en (maatwerk-)werkzaamheden 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Er is bij de werkzaamheden ten aanzien van bouw- en woningtoezicht ook 

sprake van projecten en maatwerk- of adviseringswerkzaamheden die veelal 

op projectbasis of eenmalig worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden 

aan  zware dossiers of de tijdelijke inzet van ODMH medewerkers bij een 

gemeente.  

Ook gebiedsgerichte of thematische projecten die bestuurlijke aandacht 

hebben of om een andere reden een geclusterde aanpak vragen, vallen 

hieronder, zoals 

 reclame in het buitengebied; 

 beschermd stads- of dorpsgezicht; 

 bedrijventerreinen; 

 brandveiligheid in oude woonkernen; 

 natuurgebieden; 

 illegale bouwwerken in het Plassengebied; 

 illegale bewoning op recreatieparken; 

 de aanpak van verwaarloosde en verloederde panden. 

 

Ook het toezicht bij grote bouwprojecten waarvoor het kental uit BT.01 niet 

passend is, wordt als project op urenbasis uitgevoerd, evenals het beheer van 

het Omgevingsloket Online (OLO) voor de gemeenten die dat door de ODMH 

laten uitvoeren. 

 

Voor projecten en werkzaamheden die hier onder vallen, wordt vooraf 

inschatting gemaakt van het benodigd aantal uren op basis van de gewenste 

producten of werkzaamheden 

Afrekenmoment:  De werkzaamheden worden op basis van bestede uren afgerekend tegen het 
standaard uurtarief. 

 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BD.05 
Projecten en overige (maatwerk-) 

werkzaamheden BWT 
Urenbasis  Keuze Gemeenten 
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7.3 BD.07 Delen van gebiedskennis 
 

Omschrijving: Delen van gebiedskennis 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Medewerkers van de afdeling BWT zijn op de hoogte van de actuele stand van 

zaak in de diverse gebieden van de ODMH 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Vanuit diverse gemeentelijke afdelingen kunnen de BWT-toezichthouders en -

handhavers geraadpleegd worden vanwege hun kennis van de actuele stand 

van zaken in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag welke 

vergunningsvrije bouwwerken in een bepaald gebied gerealiseerd zijn. 

Afrekenmoment:  Regionale uren worden lineair afgerekend (na twee maanden 1/6
e
 van het 

totaal, na zes maanden 1/2
e
 van het totaal, enz.), waarbij een verdeelsleutel op 

basis van gebiedsgrootte/oppervlak wordt gehanteerd.  
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BD.07 Delen van gebiedskennis  Regionaal 414 Keuze Gemeenten 
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7.4 BD.11 Helpdesk 
 

Omschrijving: Het (veelal telefonisch) verstrekken van informatie van beperkte omvang aan 

gemeenten, provincie of particulieren 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Informatieverstrekking aan gemeenten, provincie of particulieren 

Opdrachtgever(s): Gemeente 

Toelichting:  Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de beoordeling van beperkte 

bouwaanvragen, vragen over de te doorlopen procedure, overleg over horeca 

en overleg met gemeentelijke diensten/wethouder. Ook de Goudse 

rondzendformulieren vallen onder dit product. Korte vragen die niet onder een 

ander product vallen, vallen onder deze taak. Een helpdeskvraag zal maximaal 

één uur in beslag nemen. De helpdesk is niet bedoeld voor specifieke vragen 

op het gebied van ruimtelijke ordening of daaraan gerelateerde onderwerpen 

Afrekenmoment:  Regionale uren worden lineair afgerekend (na twee maanden 1/6
e
 van het 

totaal, na zes maanden 1/2
e
 van het totaal, enz.), waarbij een verdeelsleutel op 

grond van inwonersaantallen wordt gehanteerd.  
 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 

vereist? 
Afnemers 

BD.11 Helpdesk Regionaal 720 Keuze Gemeenten 
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7.5 BD.12 Datamanagement en ontsluiting 
 

Omschrijving: Beheer en ontsluiting van digitale informatie 

Wettelijk kader: - 

Beoogd resultaat: Beschikken over en kunnen delen van juiste en actuele digitale informatie 

Opdrachtgever(s): Gemeenten 

Toelichting:  Ten behoeve van zijn werkzaamheden beheert de omgevingsdienst een 

bestand van de objecten en bedrijven in zijn werkgebied, evenals een grote 

hoeveelheid (geografische) informatie over zijn werkgebied. Middels Verseon 

Web en de GIS-viewer (GeoWeb) wordt deze informatie ontsloten voor gebruik 

binnen de omgevingsdienst en voor gebruik bij de gemeenten. Binnen de 

omgevingsdienst blijven we deze gegevens verbeteren, en kijken ter 

voorbereiding op de omgevingswet of de informatie ontsloten kan worden op 

een manier die aansluit bij het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) 

 

De uit te voeren werkzaamheden zijn onder meer: 

 actueel houden van de inhoud; 

 onderhoud aan databestanden; 

 onderhouden van de koppelingen naar de relevante basisregistraties; 

 ontsluiten gegevens via o.a. de GIS-viewer; 

 maken van rapportages; 

 beheer van geografische data; 

 uitvoeren van ruimtelijke analyses; 

 ondersteuning bij het inrichten c.q. functioneel beheren van intranet GIS 

viewers; 

 ondersteuning bij het ontsluiten van geo-informatie op internet; 

 implementatie van (geografische) basisregistraties. 

Afrekenmoment:  Regionale uren worden lineair afgerekend (na twee maanden 1/6e van het 

totaal, na zes maanden 1/2e van het totaal, enz.), waarbij een verdeelsleutel op 

grond van inwonersaantallen wordt gehanteerd.  
 
Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren 
Wettelijk 
vereist? 

Afnemers 

BD.12 Datamanagement en ontsluiting regionaal 1000 
Regionale 
keuze 

Gemeenten 
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7.6 BD.13 Secretariaat welstandcommissie 
 

Omschrijving: Secretariaat welstandcommissie voor Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, 

Gouda en Zuidplas 

Wettelijk kader: Wabo, de Woningwet 

Beoogd resultaat: De ODMH levert de secretaris van de welstandcommissie (aangesloten bij 

Dorp, Stad & Land) voor, Waddinxveen en Zuidplas. Voor de gemeente Gouda 

wordt de bijdrage voor de tussentijdse- en de definitieve agenda aangeleverd. 

Voor Bodegraven-Reeuwijk leveren wij het secretariaat en ondersteuning aan 

de dorpsbouwmeester ter plaatse. 

 

Opdrachtgever(s): gemeenten 

Toelichting:  Alle werkzaamheden die voortvloeien uit de functie van secretaris van de 

welstandcommissie worden uitgevoerd.  

Afrekenmoment:  De uren voor de gemeenten worden op urenbasis afgerekend. 

 

Kosten 

Nummer Productnaam Afrekenmethode Aantal uren Wettelijk? Afnemers 

BD.13. Secretariaat 

welstandcommissie 

urenbasis  keuze Gemeenten 
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Bijlage A: Overzicht wijzigingen productenboek 2018 t.o.v. 2017 
 

  product 
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2.1 BVV.01 Vooroverleg    

2.2 BVV.02 Vergunning op aanvraag § 2.1 Wabo x x  

2.3 BVV.03 Reviseren of wijzigen van een vergunning en/of van voorschriften x x  

2.4 BVV.04 Intrekken van een omgevingsvergunning (geheel of gedeeltelijk) x   

2.5 BVV.05 Gebruiksmelding    

2.6 BVV.06 Vergunning Brandbeveiligingsverordening    

2.7 BVV.07 Sloopmelding  x  

2.8 BVV.08 Ligplaatsvergunning x   

2.9 BVV.10 Planschadeverhaalsovereenkomst x x  

2.10 BVV.11 Frontoffice    

2.11 BVV.12 Omgevingsveiligheidsplan x   

3.1 BT.01 Toezicht op activiteiten Omgevingsvergunning x   

3.2 BT.02 Toezicht sloopmelding x   

3.3 BT.04 Themagericht toezicht    

3.4 BT.05 Toezicht op bouwkundige aspecten bij drank- en horecagelegenheden    

3.5 BT.06 Toezicht op bouwkundige aspecten bij evenementen x   

3.6 BT.07 Toezicht bij klachten en meldingen    

3.7 BT.08 Handhavingstoezicht    

3.8 BT.09 Wachtdienst/piketdienst    

3.9 BT.11 Toezicht n.a.v. een ambtshalve constatering    

3.10 BT.12 Asbestinventarisatierapporten en locatie-inspectie asbest x   

3.11 BT.13 Werkzaamheden BAG6    

3.12 BT.14 Inzet bij calamiteiten/rampenbestrijding    

3.13 BT.15 Toezicht bestaande bouw    

4.1 BH.01 Constateringsbrief en/of voornemen x   

4.2 BH.02 Bestuursdwang    

4.3 BH.03 Dwangsom    

4.4 BH.04 Uitvoeren bestuursdwang x   

4.5 BH.05 Handhavingsverzoek    

4.6 BH.06 Bestuurlijke Strafbeschikking ‘algemeen’    

4.7 BH.07 Opheffen, zijnde beëindigen of intrekken handhavingsbesluit x   

5.1 BJ.01 Juridische advisering en ondersteuning gemeenten    

5.2 BJ.02 Bezwaar- en beroepsprocedures    

5.3 BJ.03 Juridisch en bestemmingsplanadvies bij drank- en horecagelegenheden    

5.4 BJ.04 Minnelijk traject bij handhavingszaken en bezwaarprocedures inclusief 
mediation 

x   

5.5 BJ.05 WOB-verzoeken    
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5.6 BJ.06 Advisering over bestemmingsplannen    

5.7 BJ.07 Verzoek om planschadevergoeding    

5.8 BJ.08 Bewaking gebruikstoezicht brandveiligheid x   

6.1 BM.01 Subsidieverlening monumenten  x  

6.2 BM.02 Beleidsondersteuning Monumenten    

6.3 BM.03 Servicemoment monumenten    

6.4 BM.04 Monumenten, aanvullende producten    

7.1 BD.03 Beleidsadvisering BWT    

7.2 BD.05 Projecten en overige (maatwerk-) werkzaamheden BWT x   

7.3 BD.07 Delen van gebiedskennis    

7.4 BD.11 Helpdesk    

7.5 BD.12 Datamanagement en ontsluiting    

7.6 BD.13 Secretariaat welstandcommissie   x 

 


