
 

 

 

 

 AB-vergadering: 25 juni 2015  DB-vergadering: 4 juni 2015  Agendapunt: 4b 

 Onderwerp:  Productenboek BWT 2016 

  

 Portefeuillehouder:  D. Bergman   

  

 Openbaar: ☒ ja   /   ☐ nee 

  

 Bijlagen: 1 

 Samenvatting:  

  

 In het Productenboek BWT 2016 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn in dit voorblad 

 vermeld. 

  

 Algemeen: 

 Producten die tot nu toe onder Diversen waren gegroepeerd zijn zoveel mogelijk aan een specifiek 

onderdeel toegewezen. Alleen de teamoverstijgende producten staan nu onder Diversen. 

 De kentallen zijn ten opzichte van het Productenboek BWT 2015 met gemiddeld 10% gedaald. 

Toezicht en vergunningverlening dalen gemiddeld iets meer, overige producten iets minder. De 

kentallen voor handhavingsproducten zijn in 2015 al fors aangepast. Deze kentallen zijn niet verder 

verlaagd. De aanpassing van de kentallen is gebaseerd op een tweede analyse van het 

tijdregistratiesysteem van de ODMH, waarin voor een aantal producten een dalende tendens is 

geconstateerd in de daadwerkelijk geschreven uren. Daarnaast is voor de meeste regionale 

producten het aantal uren met 10% verminderd. 

 Producten die zeer weinig voorkomen, zijn weggelaten of samengevoegd. 

 Specifieke producten: 

 Voor het product BVV.02 (omgevingsvergunning op aanvraag) zijn de kentallen vereenvoudigd en  

gebaseerd op de categorieën bouwsom. Daarnaast is één nieuw kental geïntroduceerd voor een 

omgevingsvergunning, niet zijnde bouw.  

 BVV.07 (sloopmelding): omdat de meeste sloopmeldingen, meldingen met asbest zijn, is het basis- 

kental verhoogd van 3 naar 6 uur. Bij sloop is vrijwel altijd sprake van een asbestinventarisatie-

rapport, waarvan de beoordeling een apart product was. Van deze twee producten is nu één product 

gemaakt met een hoger kental. 

 BT.02 (toezicht sloopmelding): omdat het meeste toezicht op sloopmeldingen ook de verwijdering 

van asbest betreft is het basis-kental verhoogd met 5 uur, het kental voor een locatie inspectie 

asbest); in totaal is het nieuwe kental 8 uur. 

 De verlenging van de begunstigingstermijn bij handhavingsprocedures kan niet apart worden 

geregistreerd in het systeem van de ODMH. Daarom is ervoor gekozen om het kental van deze 

activiteit toe te voegen aan de hoofdzaken waarbij hij kan voorkomen, BH1.1 en BH2.1 

(vooraanschrijving en bestuursdwang). 

 

 De BRIKS-taken die door BWT worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, worden  

 volgens de vastgestelde provinciale producten- en dienstencatalogus gerapporteerd.. 

 

  

 

 

 

 



Financiële consequenties: 

  

De aanpassing van een aantal kentallen in het Productenboek BWT 2016, als gevolg van 

doorgevoerde efficiencymaatregelen, leidt in 2016 tot een verlaging van de BWT-bijdragen van de 

gemeenten aan de ODMH van minimaal 10 % bij gelijkblijvende productie. Deze verlaging komt 

bovenop de verlaging van 6–9 % die in 2015 reeds is gerealiseerd op diverse 

handhavingsproducten. 

 

 

Voorgestelde beslissing: 

 

Het algemeen bestuur wordt verzocht het Productenboek BWT 2016 vast te stellen. 

 

 

Verdere procedure / Communicatie over dit besluit: 

 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Het dagelijks bestuur, 

 

de secretaris,  de voorzitter,    

 

 

 

A. Mutter  C. van der Kamp    


