TER INZAGE

BIJLAGE DEEL 2 BIJ HET HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005
Handhavingsprogramma's per afdeling:

1.
2.
3.
4.
5.

Brandweer
GGD Zuid-Holland Zuid
Havenbedrijf Dordrecht
Milieudienst Zuid-Holland Zuid
Publieksdiensten

6.
7.

Sociale Dienst
Sport en Recreatie

8.

Stadsontwikkeling

9.

Stadswerken

Vergunningverlening en Handhaving

Toezicht en Vergunningen
Bouwen en Wonen
Openbare Orde en Veiligheid
Toezicht (zie handhavingsprogramma's
Stadswerken en SO/Projectgroep Parkeren)
Rechtmatigheid
Stadsmarkten
Recreatie
Hollandse Biesbosch
Monumentenzorg en Archeologie
Projectgroep Parkeren
Beleid
Wijktaken
Uitvoering

HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

BRANDWEER

Versie d. d.

februari 2005

ONDERWERP

TOELICHTING

Beleidsterrein
Relevante weten regelgeving

Brandveiligheid/Rampen en Zware ongevallen
Algemene Plaatselijke Verordening
Woningwet + Bouwverordening
Bouwbesluit
Beleidsvoorschriften Bestaande Bouw
Brandweerwet 1985
Brandbeveiligingsverordening
Wet Rampen en Zware Ongevallen
+ aanverwanten
Besluit Risico Zware ongevallen
Vuurwerkbesluit
Besluit externe veiligheid inrichtingen
PD/BOWO
PD/OOV
MZHZ/Toezicht
OM
Politie
Arbeidsinspectie
Provincie ZH
Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond
toelichting op handhavingssamenwerking
Partner bij handhaving:
PD/BOWO
BRW neemt deel aan handhavingsoverleg
van BOWO en de inhaalslag gebruiksvergunningverlening wordt op het gebied van
de handhavingstaak samen uitgevoerd.
Inspecties van nieuwbouw worden voor
circa 60% gezamenlijk uitgevoerd.
PD/OOV
De borging van de veiligheid bij evenementen en overlast bezorgende panden.
In regelmatig overleg worden de afspraken
MZHZ/Toezicht
geëvalueerd. Gezamenlijk worden inspecties uitgevoerd bij BRZO, CPR-loodsen en
vuurwerkopslag.
OM
Met het opstellen van de juridische handhavings-procedure zal verdere samenwerking worden opgestart i. s. m. BOWO
Politie
In voorkomende gevallen wordt een beroep gedaan op de politie in de rol van
beëdigd algemeen opsporingsambtenaar
Arbeidsinspectie
Gezamenlijk wordt inspectie uitgevoerd in
het kader van BRZO.
Provincie ZH
Gezamenlijk wordt inspectie uitgevoerd in
het kader van BRZO.
In het kader van de BRZO-bedrijven en de
Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam
aanwijzing bedrijfsbrandweren worden de
Rijnmond
werkafspraken jaarlijks geëvalueerd.

Bij handhaving
betrokken diensten

Toelichting
handhavingketen

Kengetallen
handhaving

1000 gebruiksvergunningplichtige objecten (continue), waarvan te
controleren 200
7 BRZO-bedrijven
25 te inspecteren evenementen
10 objecten, evenementen in het kader van het vuurwerkbesluit
100 themacontroles

TE BEHEERSEN RISICO'S
X
aantasting fysieke veiligheid, waarmee al dan niet dodelijk letsel van

X
X

personen wordt bedoeld
beheersen kwaliteit of sociale veiligheid: wordt het maatschappelijk
leven bedreigd en het gevoel van veiligheid aangetast?
voorkomen van financieel- economische schade
voorkomen van schade aan de (volks) gezondheid
voorkomen van schade aan de natuur
voorkomen van schade aan het bestuurlijk imago

RISICOANALYSE IS GEBASEERD OP
X
bestuurlijk vastgestelde prioriteringsmethode voor reguliere controles

X

X

zoals prevap, milieucategorie-indeling, kiezen staat vast
analyse van geconstateerde overtredingen
analyse van nieuwe regelgeving
inventarisatie onder handhavers
inventarisatie uit klachten en meldingen
wijkmonitoren, d. d.
veiligheidsmonitor, d. d.
landelijk, provinciaal of regionaal vastgestelde prioriteiten, d. d.
uitkomst analyse d. m. v. "tafel van elf"
anders, namelijk:

RISICO-MATRIX
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a. Doordat niet alle gebruiksvergunningsplichtigen een vergunning
hebben is de brandveiligheid niet geborgd
b.Vuurwerkopslagplaats
en die niet voldoen aan
het vuurwerkbesluit
leveren een gevaar voor
de samenleving op
c. BRZO-bedrijven die
niet voldoen aan de
veiligheidsregelgeving
leveren een gevaar voor
de samenleving op.
d. brandveiligheid bij
nieuwbouw, verbouw en
evenementen moet door
de overheid geborgd
worden om letsel en
schade te voorkomen

m/

volk
s
gezon
dhei
d)
•p»
1

fysiek

finan
cieel

N)

CO

bestuu
rlijk
ima

5

3,2

9,6

gemiddeld

(a*b)

m
5)/5

go
(5)
m

HANDHAVINGSPRIRORITEITEN (ZIE TOELICHTING INHAALSLAG GEBRUIKSVERGUNNINGEN)

a.

b.
c.
d.

In 2005 hebben alle objecten die gebruiksvergunningplichtige zijn
een controlebezoek gehad van een inspecteur. Medio 2006 zijn alle
gebruiksvergunningen verstrekt.
Alle vuurwerkopslagplaatsen worden jaarlijks gecontroleerd.
Inspectie BRZO bedrijven worden uitgevoerd tezamen met de arbeidsinspectie en het bevoegd gezag Wm
De brandweer handhaaft op alle relevante bouwaanvragen en evenementen

TOELICHTING RISICO-INVENTARISATIE EN PRIORITERING

Aantasting fysieke veiligheid
Met het instrument gebruiksvergunning, wordt de brandveiligheid van gebouwen
gewaarborgd in relatie tot het gebruik. Centraal staat de zelfredzaamheid van de gebruikers van het pand bij brand.
Het totale aanbod aan gebruiksvergunningplichtige bouwwerken zijn in vier categorieën
onderscheiden (prioriteit 1 t/m 4), afhankelijk van de aard van het bouwwerk, gecombineerd met het aantal gebruikers en is gebaseerd op het preventie-activiteitenplan (Prevap). Aan deze prioritering is eveneens een controlefrequentie verbonden. Dit bepaalt de
reguliere controleactiviteiten gebruiksvergunningen.
Er zijn themacontroles gepland gericht op (kerst)versieringen
Daarnaast vindt controles plaats bij evenementen en vuurwerk.
Bij nieuwbouw wordt gedurende bouw, afhankelijk van de complexiteit 2 a 3
keer gecontroleerd op de brandveiligheidseisen.
Schade aan de (volks)gezondheid en rampbeheersing
Hier ligt de prioriteit bij BRZO-controles.
Ambitieniveau handhaving
a.
De brandveiligheid van gebouwen is gewaarborgd. De gebruikers zijn
bewust van de noodzaak de brandveiligheid van gebouwen in het
gebruik te bewaken. Alle gebruiksvergunningplichtigen hebben eind
2005 een handhaafbare gebruiksvergunning of zijn in de fase van de
procedure die ertoe leidt dat een vergunning uiterlijk 1 juli 2006
feitelijk wordt verstrekt. Medio 2006 voldoen alle gebruiksvergunningsplichtigen aan het minimum niveau van brandveiligheid, vastgelegd door middel van een gebruiksvergunning.
b.
De brandveiligheid bij evenementen en vuurwerk is gewaarborgd.
Alle vuurwerkopslagplaatsen voldoen aan het vuurwerkbesluit
c.
Alle BRZO bedrijven zijn conform de landelijke norm geïnspecteerd.
d.
Alle relevante bouwaanvragen en evenementen voldoen aan het
minimum niveau van brandveiligheid conform de vergunningsvoorwaarden.
Adequaat handhavingniveau
93% van de aangeschreven gebruikers bestaande bouw
(project inhaalslag gebruiksvergunningverlening) hebben
binnen de geldende termijn een gebruiksvergunning.
7% van de aangeschreven gebruikers komt in het (juridische) handhavingtraject en hiervan zal 99% alsnog aan de
eisen voldoen en een vergunning worden verleend.
99% van de gebruiksvergunningplichtigen nieuwbouw
hebben een gebruiksvergunning binnen de daarvoor geldende termijnen,
alle handhavingactiviteiten zijn, voorzover van toepassing,
afgestemd met de handhavingpartners.
PBZO-bedrijven zijn jaarlijks gecontroleerd en voldoen aan
de brandveiligheidseisen.

INHAALSLAG GEBRUIKSVERGUNNINGEN

Te verlenen vergunningen in 2005

ca. 450

Toelichting:
In 2004 is het bestuur gemeld dat een herstart van de inhaalslag gebruiksvergunningen zou worden gemaakt. Ten behoeve van de herstart was het noodzakelijk een onderzoek te doen naar de
aantallen dossiers die zijn afgehandeld / in behandeling zijn en nog in behandeling moeten worden
genomen. De gegevens die op dit moment beschikbaar zijn geven het volgende beeld:
Aantal
Totaal aantal panden

Feitelijke werkvoorraad

af:
Niet gebruiksvergunningplichtig
Gebruiksvergunning aanwezig (te
reviseren)
Milieu i
Leeg / weg
Nader onderzoek
waarvan:
Positief advies
In behandeling
Procedure opgestart / Aangeschreven
Procedure nog starten

Aantal
2.874

1.495
619
125
113
44
478

79
80
134
185

De Brandweer heeft bij de behandeling van Beleidsvoorschriften bestaande bouw en de eerste
marap over het Handhavingsprogramma 2004 aangekondigd een nadere planning van de inhaalslag aan het college te zullen voorleggen.
Daarvoor waren twee redenen:
het uitgangspunt om de vergunningenprocedures in volgorde van prioriteit op te pakken
bleek praktisch niet uitvoerbaar. In de praktijk is dit principe tot nu toe dan ook niet gevolgd.
de geraamde doorlooptijd van een vergunningsprocedure bleek langer dan voorzien ten
gevolge van de aan te brengen bouwkundige voorzieningen. De totale doorlooptijd van de inhaalslag (tot eind 2005) kwam daardoor onder druk te staan.
Gelet op de uitkomst van het bovengenoemde onderzoek stelt de Brandweer nu het volgende
voor:
1.
de doorlooptijd van de inhaalslag met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2006. Met dien
verstande dat eind 2005 wel alle gebruikers in een zodanige fase van de vergunningverleningprocedure zitten, dat uiterlijk 1 juli 2006 een vergunning kan worden verleend.
2.
definitief af te zien van het uitgangspunt de vergunningen in volgorde van prioriteit te
verlenen.

CONTROLES

Controlethema
controle rest
Gebruiksvergunningen
(GV)

Geen gebruiksvergunning

PBZO-bedrijven

Project
Bouwtoezicht

Bouwtoezicht

(kerst)versieringen
Klacht/melding
onveilige situatie
prio's controle
GV1
GV2
GV3
GV4
GV 1 t/m 4 nieuwbouw
Controles evenementen
Controles vuurwerk
TTD
2x
Vopak
2x
Invista
2x
DuPont
2x
Petroplus 1x
Tank
1x
Storage
DDT
Sita
1x
HSL-controles
complexe nieuwbouw, 3 x per gebouw; 50 objecten
reguliere nieuwbouw, 2 x per gebouw; 1 50 objecten

100
50

na vergunning
500

regijlier totaal
20Cl
700
zie toelichting inhaalslag gebruiksvergunningen

30
20
11

Inspectieprogramma DDT is beschikbaar
en wordt in 2005 uitgevoerd
150

300

GECONSTATEERDE OVERTREDINGEN EN AFWIKKELING
DAARVAN

a

b
c

Geconstateerde overtredingen
(% t. o. v. aantal controles en ontvangen klachten en
meldingen)
overtreding geseponeerd of opgeheven zonder bestuurlijk handhavingstraject (% t. o. v. a)
ingezette bestuurlijke handhavingstrajecten (% vergunningaanvragen)
1 e termijnstelling (door hoofd)
(% van vergunningaanvragen)
2e termijnstelling en vooraankondiging voornemen tot
toepassen bestuursmaatregel (door hoofd)
(% van vergunningaanvragen)
Totaal aantal dwangsombeschikkingen
(% van vergunningaanvragen)
Totaal op te leggen bedrag dwangsommen

RAMING #

%
85

27

4

27

4

18

2,5

8

1

Een bedrag
is niet aan te
geven.

Verbeurd verklaarde dwangsommen
95
{% van het totale aantal dwangsombeschikkingen)
Geïnde dwangsommen
98
(van het totale aantal dwangsombeschikkingen)
d overtredingen beëindigd na toepassing bestuurlijk handhavingstraject
(% t.o.v. c)
e zelf opgemaakt strafrechtelijk proces-verbaal
(% t.o.v. a)
f
door derden (politie) opgemaakt strafrechtelijk procesverbaal
(% t.o.v. a)
2
g gedoogbesluiten die aan het bestuur ter goedkeuring
zijn voorgelegd
(% t.o.v. a)
h gewijzigde vergunningen
6
5
(% van reguliere controles)
i
gemiddeld tijdsverloop (in weken) afwikkeling overtreding (5)
N.B. de percentages voor het juridische traject van handhaving, zijn een schatting, omdat deze
gegevens niet volledig beschikbaar zijn en er nog ervaring moet worden opgebouwd in het project
gebruiksvergunningverlening.

HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

GGD ZUID-HOLLAND ZUID

Versie d. d.

december 2004

TE HANDHAVEN REGELGEVING GEMEENTE
WELZIJN
18.

Wet Kinderopvang
+ Verordening kwaliteitsregels peuterwerk
Wet Infectieziekten
+ Verordening houdende voorschriften tot wering van infectieziekten en andere besmettelijke
aandoeningen op scholen
AFDELING

kinderopvang
infectieziekten

GGD
GGD

FTE

BUDGET IN €

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

0,5
0,1

19.000
4.000

neen
neen

HANDHAVINGSKETEN

KINDERCENTRA

Interne samenwerkingspartners

Infectieziekten, medische milieukunde (binnenmilieu), epidemiologie
Gemeente Dordrecht
De inspecteurs opereren in opdracht van de Gemeente, controleren alle kindercentra één keer per jaar en brengen verslag uit aan de Gemeente. Met de in werking treding van de
Wet Kinderopvang is het nog niet duidelijk wat de rol van de
inspecteurs wordt
Dordrecht heeft 45 kindercentra; jaarlijks worden daarvoor
(de vergunning wordt meestal voor 1 0 jaar afgegeven, dus
gemiddeld 5 per jaar) vergunningen verstrekt. De eerste vergunning geldt voor 1 jaar.

Externe samenwerkingspartners
Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

HANDHAVINGSKETEN

INFECTIEZIEKTEN

Interne samenwerkingspartners
Externe samenwerkingspartners

Diverse afdelingen binnen de GGD
Naast alle eerste en tweedelijns voorzieningen (huisartsen,
ziekenhuizen etc) en laboratoria, ook de (regionale) veiligheidsorganisaties (politie, brandweer e. d.), landelijke instanties (IGZ, VWS, RIVM enz) en de lokale overheid
De Wet Infectieziekten geeft aan dat alle infectieziekten
vallende onder de A, B en C classificatie moeten worden
gemeld bij de GGD, die het weer doorgeeft aan de IGZ, die
vervolgens zo nodig acties onderneemt.
Over het aantal infectieziekten jaarlijks zijn geen cijfers bekend. Alleen over de ziekten met aangifteplicht kan een aantal worden opgegeven. Dat verschilt van jaar tot jaar. In
2003 heeft de GGD ZHZ in Dordrecht 93 meldingen binnengekregen (2002 - 128).

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

HANDHAVINGSPRIORITEITEN 2005
PROJECTBLAD 1 .
KINDERCENTRA
TE BEHEERSEN RISICO'S
voorkomen van schade aan de (volks) gezondheid
RISICO-INVENTARISATIE EN
meest voorkomende overtredingen zijn:op het gebied van de veiPRIORITERING
ligheid; Prioriteit gaat daarom uit naar veiligheid
AMBITIENIVEAU
HANDHAVING

REALISATIE

RAMING

Het streven is dat bij de controles van
kindercentra in geen enkel geval een
overtreding wordt aangetroffen. Daarvoor
dient elk kindercentrum jaarlijks 1 maal te
worden gecontroleerd.
RAMING #

reguliere controles

PSZ
KOV/BSO
projectmatige controles (locatiebezoek / beoordeling;
beoordeling bouwtekening; beoordelen vergunningaanvraag.
klachten en meldingen
ontvangen
behandeld
gegrond verklaard

Zie toelichting

Geen

Geen

GECONSTATEERDE OVERTREDINGEN EN AFWIKKELING
DAARVAN

RAMING #
(4)

REALISATIE
#

a

Geconstateerde overtredingen (2)
(% t.o.v. aantal controles en ontvangen klachten
en meldingen)

b

Afwikkeling van geconstateerde overtredingen

c

gewijzigde vergunningen
(% t.o.v. a) Alleen bij vergunningaanvragen
gemiddeld tijdsverloop (in weken) afwikkeling
overtreding (5)

Per centrum
worden gemiddeld 2
overtredingen
geconstateerd
De Gemeente (Sector 0 & W) krijgt de
inspectierapporten van de GGD en
stelt zelf een traject op. Zie toelichting.
5

d

5 weken

REALISATIE #

%

CONTROLES

%

Bij acuut
gevaar
wordt direct
ingegrepen

Toelichting:
Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. De inspecteurs Kinderopvang
GGD worden nu geschoold om op de juiste manier de inspectie te gaan uitvoeren. Hoe deze inspecties er precies gaan uitzien is nog niet bekend. Mogelijk zal er meer tijd mee gemoeid zijn. Om
die reden is nu nog geen jaarplan voor de handhaving kinderopvangcentra op te stellen. Naar verwachting is er in maart/april 2005 meer duidelijkheid over de manier waarop de GGD toezicht
houdt en op welke manier O&W daarop vervolgens gaat handhaven. De programmering van de
inspecties en handhaving kinderopvang zal aan de halfjaarrapportage over de uitvoering van het
handhavingsprogramma 2005 worden toegevoegd.
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PROJECTBLAD 2.
INFECTIEZIEKTEN
TE BEHEERSEN RISICO'S
RISICO-INVENTARISATIE EN
PRIORITERING

AMBITIENIVEAU HANDHAVING

voorkomen van schade aan de (volks) gezondheid;
voorkomen van financieel - economische schade
Meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten zijn: Kinkhoest, Hepatitis B en Tuberculose. Grootste bedreiging van de
fysieke veiligheid gaat uit van een ziekte uit de A en B categorie. Prioriteit gaat daarom uit naar surveillance, onderzoek, bronen contactopsporing, preventie, protocollen, afspraken met
ketenpartners, 24 uurs bereikbaarheid, outbreakmanagement,
e.d.
Het streven is een uitbraak van de geprioriteerde infectieziekten
te beperken tot 1 patiënt, zonder overlijdensgevallen. Daarvoor
dienen jaarlijks screeningen en vaccinaties plaats te vinden van
diverse groepen mensen.

CONTROLES

RAMING #

reguliere controles

>3000
*1

projectmatige controles
klachten en meldingen

ontvangen
behandeld
gegrond verklaard

GECONSTATEERDE OVERTREDINGEN EN AFWIKKELING
DAARVAN: NVT

REALISATIE #

%

REALISATIE #

%

geen

RAMING #
(4)

Toelichting:
*1
Het gaat bijvoorbeeld om screeningen van nieuwkomers, asielzoekers, dak- en thuislozen
en andere kwetsbare groepen op TBC, vaccinaties risicogroepen op Hepatitis B, bron- en
contactopsporing bij meldingen van infectieziekten, enz. In een aantal gevallen wordt de
instelling bezocht en vindt er inspectie plaats, bijvoorbeeld na een artikel 7 melding (dat
is een melding die instellingen doen wanneer er onder bewoners een infectieziekte is uitgebroken).
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1.

VERBETERPUNTEN
OPSTELLEN VERORDENING TECHNISCHE
HYGIËNEZORG (THZ) DOOR DE GEMEENTE

Wat is precies het probleem

Welk resultaat moet worden bereikt
Welke stappen
Stappen samen met collega handhavers
Wanneer gereed
Wie is verantwoordelijk voor resultaat
Wat zijn kritische succesfactoren en mogelijkheden
deze risico's te beheersen
Wat zijn de consequenties
(financiën, organisatie en personen)
2.

Op het terrein van de THZ is er
momenteel geen gemeentelijke
verordening, waardoor er geen
goede controle en handhaving kan
zijn. Het gaat om inspecties van
scholen, tattoo en piercing, campings, sporthallen, sportkantines
e.d.

In 2005 wordt de Warenwet aangepast waardoor de GGD een toezichthoudende taak krijgt.
onbekend

CAPACITEIT AFDELING INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING

Wat is precies het probleem

Een ander probleem is de capaciteit
van de afdeling infectieziektebestrijding: op bepaalde momenten is
er geen dagelijkse paraatheid waardoor bij een uitbraak het gevaar
bestaat dat er niet direct kan worden opgetreden.

Welk resultaat moet worden bereikt
Welke stappen
Stappen samen met collega handhavers
Wanneer gereed
Wie is verantwoordelijk voor resultaat
Wat zijn kritische succesfactoren en mogelijkheden
deze risico's te beheersen
Wat zijn de consequenties
(financiën, organisatie en personen)
3.

KWALITEITSKEURMERK KINDERCENTRA DORDRECHT

Wat is precies het probleem
Welk resultaat moet worden bereikt
Welke stappen
Stappen samen met collega handhavers
Wanneer gereed
Wie is verantwoordelijk voor resultaat
Wat zijn kritische succesfactoren en mogelijkheden
deze risico's te beheersen
Wat zijn de consequenties
(financiën, organisatie en personen)
4.

Personeel, financiën, inhoud nog
niet bekend
Kwaliteitskeurmerk

MODELRISICOINVENTARISATIE PSZ

12

Wat is precies het probleem

Is nog niet aanwezig, daardoor niet
te hanteren. 2005 wordt een overgangsjaar. De modelverordening
KDV wordt hier en daar gebruikt.

Welk resultaat moet worden bereikt
Welke stappen
Stappen samen met collega handhavers
Wanneer gereed
Wie is verantwoordelijk voor resultaat
Wat zijn kritische succesfactoren en mogelijkheden
deze risico's te beheersen
Wat zijn de consequenties
(financiën, organisatie en personen)
SAMENWERKINGSPROJECT WAARVOOR JE DE
COÖRDINERENDE AFDELING/PROJECTLEIDER BENT

GEPLAND RESULTAAT

Geen.
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HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

HAVENBEDRIJF DORDRECHT

Versie d. d.

8 december 2004

ONDERWERP

TOELICHTING

Beleidsterrein
Relevante wet- en regelgeving

Verkeer, Openbare Orde en Veiligheid
APV
Scheepvaartverkeerswet
Havenverordening Dordrecht 1993, Loodsenwet, Loodsplichtbesluit, Binnenvaartpolitiereglement, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, binnenvaart (ADNR) en zeevaart (IMO)
Verordening Havenontvangstvoorzieningen/Verordening Haven ontvangstinstallatie (HOI)
Binnenhavengeldverordening 1995

Bij handhaving betrokken diensten
Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

Toelichting risico-inventarisatie
en prioritering

Ambitieniveau handhaving
Adequaat handhavingsniveau

In voorbereiding:
Europese wetgeving m.b.t. Havenafvalplan (HAP) en Port
Security. Voor het HAP wordt het ministerie van Verkeer en
Waterstaat handhavingsbevoegd, voor Port Security de burgemeester.
KLPD, Douane, Rijkswaterstaat
Een echte samenwerkingsovereenkomst bestaat er niet,
indien nautische dienstverlening voor andere gemeenten niet
wordt meegenomen. Er bestaat wel een goede verstandhouding met overige handhavers, zoals daar zijn: Politie te Water en Rijkswaterstaat, hierbij wordt er ook over praktijkgevallen onderling overleg gevoerd op de werkvloer en worden
er gegevens uitgewisseld.
De handhaving, bestaat onder andere uit het innemen van
ligplaats in de breedste zin, waarbij sommige plaatsen worden gereserveerd; dit zijn ca. 300 aanvragen op jaarbasis.
Aantasting fysieke veiligheid, waarmee al dan niet dodelijk
letsel aan personen wordt bedoeld ten gevolge van vaarbewegingen in de haven of overslag van goederen.
Er zijn de nodige risico's in het havengebied aanwezig, welke
hoofdzakelijk veroorzaakt worden door overslag in de breedste zin. Hierbij geeft de overslag van gevaarlijke stoffen nog
een verhoogd risico.
Wat wil je met handhaving bereiken: Geen ongevallen/aanvaringen in het havengebied.
Wat moet je doen om het gestelde doel te realiseren,
dag en nacht varend surveilleren in havengebied; signaaltoezicht t.b.v. MZHZ

PROGRAMMA VOOR 2004

welke surveillances doe je wel
welke surveillances doe je niet
welke vergunningen controleer
je wel
welke vergunningen controleer
je niet

elke dag (van 7.00 - 22.00 uur) wordt het havengebied varend gecontroleerd
Er vindt geen surveillance plaats van 22.00 uur tot 07.00
uur).
Op het illegaal innemen van ligplaatsen wordt in de Wolwevershaven continue gecontroleerd door de brugwachter en in
de Vlijhaven halfjaarlijks door de assistent havenmeester.
N.v.t.
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GECONSTATEERDE
OVERTREDINGEN EN
AFWIKKELING DAARVAN

aantal geconstateerde overtredingen
strafrechtelijk optreden:
aantal processen-verbaal
bestuursrechtelijk optreden:

ca. 50

0
n.v.t., want het wordt direct ter plekke en mondeling opgelost. Dit levert over algemeen weinig problemen op.
Voorstel is op deze voet door te gaan.

VERBETERPROGRAMMA 2005

Uit het verbeterprogramma 2004 is als aandachtspunt overgebleven:

1

VERBETERPUNT (ONDERWERP):

BEVOEGDHEDEN HANDHAVERS

Wat is precies het probleem?

Het is niet duidelijk of de handhavers voldoende hebben
aan AWB-bevoegdheid en wat daarmee precies gedaan
kan worden.
Over juiste bevoegdheden beschikken en weten hoe die
te hanteren.
Gewenste bevoegdheden inventariseren, bekijken of
AWB-bevoegdheid daarin kan voorzien, opleiding selecteren en daarvoor budget regelen, opleiding volgen.
n.v.t. (evt. P & 0 voor opleiding)

Welk resultaat moet worden bereikt?
Welke stappen?

Stappen samen met collega
handhavers?
Wanneer gereed?
Wie is verantwoordelijk voor resultaat?
Wat zijn bepalende factoren?
Wat zijn kritische succesfactoren
en mogelijkheden deze risico's te
beheersen?
Wat zijn de consequenties?
(financiën, organisatie en personen)

?
directeur Havenbedrijf?
beschikbaar komen budget, tijd om opleiding te volgen?
beschikbaar komen budget, tijd om opleiding te volgen?

kosten opleiding
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HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

MZHZ / AFDELING HANDHAVING EN VEILIGHEID

Versie d. d.

8 oktober 2004

ONDERWERP

TOELICHTING

Relevante wet- en regelgeving

Wet Milieubeheer
+ diverse uitvoeringsbesluiten (waaronder besluiten de (externe) veiligheid betreffende)
+ Provinciale milieuverordening (afgifte afvalstoffen bij inrichtingen)
Wet Bodembescherming
+ diverse uitvoeringsbesluiten (waaronder Bouwstoffenbesluit)
Wet milieugevaarlijke stoffen
+ Vuurwerkbesluit
+ Besluit broeikasgassen Wms 2003
+ Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003
Intern:
PD/Bouwen en Wonen, PD/Toezicht/Milieu, PD/OOV
SO/BIS, S&R/SMK, S&R/R&T, Brandweer/Preventie en het
Havenbedrijf.
Extern:
AID, Arbeidsinspectie, GGD, Hoogheemraadschap, KLPD, OM,
Politie, Provincie, Rijksverkeersinspectie, Rijkswaterstaat,
Vrom-inspectie en het ZHEW.
1. Regionale handhavingsstrategie milieu 1994, met gezamenlijk beleid voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.
2. Regionale bestuursovereenkomst milieuwethandhaving ZHZ
1999, waarin wordt deelgenomen door Provincie ZH, diverse
departementen, ZHEW, dagelijks bestuur regio ZHZ en de colleges van de (toen nog 21) regiogemeenten, voorziet in het tot
stand brengen van een gezamenlijke handhavingsprogrammering en het gezamenlijk uitvoeren van handhavingsprojecten.
3. Regionale handhavingsstrategie geluidsoverlast (met name
m.b.t. de horeca) 2000, met gezamenlijk beleid voor bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving voor geluidsnormen.
4. Met de Brandweer en PD/BOWO is een convenant afgesloten voor wederzijdse advisering bij vergunningverlening en
onderling signaaltoezicht.

Bij handhaving betrokken
diensten

Toelichting handhavingsketen

Signaaltoezicht houdt in dat indien bij controles van de MZHZ
duidelijke overtredingen wordt vastgesteld of vermoed die betrekking hebben of taken van andere handhavende instanties
of afdelingen hierover een signaal aan deze instantie of afdelingen door de MZHZ wordt afgegeven. Ook bijvoorbeeld worden door de MZHZ ontvangen klachten of meldingen over andere taakvelden dan milieu waarvoor de MZHZ is gemandateerd, doorgegeven aan de betreffende instantie of afdeling.
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Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

In Dordrecht zijn ca. 2.000 inrichtingen (zoals gedefinieerd in
de Wet milieubeheer =Wm) bij de MZHZ geregistreerd. Daarop
zijn in ca. 75% van de gevallen algemene regels van toepassing en in ca. 25 % van de gevallen blijft de vergunningplicht
bestaan.
Naast de handhavingstrajecten (n.a.v. ca. 650 controles en ca.
550 klachten/meldingen) wordt jaarlijks ca. 200 Algemene wet
bestuursrecht procedures doorlopen m.b.t. oprichten, veranderen, wijzigen of stoppen van de inrichting of om voorschriften
te actualiseren of m.b.t. (saneringen) van bodemverontreinigingen.
De volgende negatieve gevolgen voor het milieu dienen door de
inrichtingen redelijkerwijs zo veel mogelijk ongedaan of beperkt
te worden:
Gevaar / Emissies naar bodem, lucht en water/ontstaan van
afvalstoffen / gebruik van energie en grondstoffen / verkeer
van personen of goederen van en naar de inrichting.

Toelichting risico-inventarisatie en prioritering
In het voorstel van de projectgroep handhavingsprogramma wordt onder risico verstaan de kans
op overtreding van wet- en regelgeving en het verwachte schadelijk effect daarvan. De risicoanalyse bestaat er in zo=n geval uit dat op basis van kennis van geregistreerde overtredingen, van de
overtreders, en de (kans op) schadelijke gevolgen van de overtredingen een keuze kan worden
gemaakt waar handhavingsinspanningen (controle, bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk optreden) gewenst zijn. De kennis van de overtredingen en overtreders kan worden verkregen via het
milieu-informatiesysteem (MILIS) van de MZHZ en de praktijkervaring van de handhavers.
De handhavingsprogrammering van de MZHZ komt gedeeltelijk op deze wijze tot stand. De
programmering kan in 6 delen worden onderscheiden.
a

Integrale periodieke controles (ipc) bij inrichtingen
Hierbij is gedeeltelijk sprake van een risicoanalyse, in die zin dat bij het bepalen van de
handhavingsprioriteiten wel rekening wordt gehouden met de (kans op) schadelijke gevolgen maar nog niet met de kans op bepaalde overtredingen of overtreders.
Basis is een indeling van bedrijven in 6 zogenaamde milieucategorieën. Aan elke milieucategorie is een controlefrequentie gekoppeld. Jaarlijks wordt een lijst opgesteld van te
controleren bedrijven. Deze controlelijst wordt voor de begrotingsdiscussie met de beleidsmedewerker milieu, bouwen en wonen en de brandweer Dordrecht besproken t.b.v.
gezamenlijk toezicht (zie bijlage 1).
Die indeling in milieucategorieën is landelijk uitgewerkt door de Vereniging Nederlandse
Gemeenten. Bedrijven zijn daarbij ingedeeld op basis van de zogenaamde Standaard Bedrijfs-indeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per bedrijfssoort is vervolgens voor een gemiddeld modern bedrijf bepaald wat de score is voor geur, stof, geluidshinder en gevaar.
De score is uitgedrukt in minimaal gewenste afstand tot een rustige woonwijk met weinig verkeer om de kans op overlast van geur, stof, geluid of gevaar te beperken. De
grootste afstand van de vier bepaalt voornamelijk de milieucategorie waarin het bedrijf
wordt ingedeeld en daarmee dus de controlefrequentie. In enkele gevallen maakt het ook
nog uit of het een continubedrijf is.
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Ter aanvulling op de milieucategorie-indeling is in 2001 besloten bedrijven en instellingen
die voorkomen op de in voorbereiding zijnde risicokaart minimaal jaarlijks te controleren
ongeacht de controlefrequentie volgens de milieucategorie-indeling. Op deze risicokaart
worden bedrijven en instellingen, maar ook woningen (bijvoorbeeld i.v.m. een propaantank) opgenomen die een veiligheidsrisico vormen voor hun omgeving. Het doel is primair
de rampenbestrijding en ruimtelijke inrichting te verbeteren. Maar de kaart is ook voor de
handhavingsprioritering te gebruiken. Naar verwachting wordt in 2005 wetgeving van
kracht m.b.t. het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen. Bij de integrale periodieke
controles van de ca. 55 bedrijven die op de risicokaart in Dordrecht staan, wordt hieraan
ook aandacht geschonken.
Bij het opstellen van de handhavingsprioriteiten voor deze periodieke controles vindt gedeeltelijk een systematische analyse plaats van geconstateerde overtredingen en overtreders. M.b.t. categorie 4 inrichtingen is namelijk vanaf 2004 een bonus/malussysteem
toegepast. Bij slecht naleefgedrag worden deze inrichtingen 1 keer per jaar gecontroleerd
en bij goed naleefgedrag 1 keer per 2 jaar. Verder worden opvallende zaken wel betrokken in regionale handhavingsprojecten (onder b). Bedoeling is wel dat nog meer (het risico op) overtredingen meer meegenomen gaat worden bij de prioritering.
Naast de integrale periodieke controles worden, n.a.v. deze controles, ook hercontroles
uitgevoerd. Ook worden controles uitgevoerd uitsluitend n.a.v. een ontvangen AMvBmelding om te bepalen of de inrichting wel onder de betreffende AMvB blijft vallen en of
de melding correct is gedaan. Verder worden bij de 3 HSL-locaties in Dordrecht, naast
de jaarlijkse integrale periodieke controles, controles naar behoefte uitgevoerd, afhankelijk van de controlebevindingen. Tot slot worden ook "losse" controles uitgevoerd die
onder "diversen" worden ingedeeld.
Regionale- en lokale programmering van projecten
Het Regionaal Service Punt Handhaving Zuid-Holland Zuid (R-SEPH) is het coördinerend
regionaal samenwerkingsverband voor de handhaving in de regio Zuid-Holland Zuid. De
coördinator voor Zuid-Holland Zuid stelt in overleg met andere handhavings-partners een
regionale gebiedsanalyse op waarbij als uitgangspunt is genomen de gezamenlijke landelijke prioriteiten en de provinciebrede meerjarenvisie 2002-2005.
De resultaten worden voorgelegd aan een deskundigenpanel bestaande uit handhavers
en beleidsmedewerkers uit de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Ook de gemeenten zijn
daarbij vertegenwoordigd. Voor Dordrecht neemt een beleidsmedewerker van de dienst
Stadsontwikkeling deel. Tijdens het overleg bespreken de deelnemers de analyse en kennen prioriteit toe aan aandachtsvelden.
Tevens wordt geïnventariseerd welke lokale prioriteiten men daaraan wil toevoegen. Die
inbreng vindt veelal plaats op basis van door politiek tot uitdrukking gebrachte wensen,
de bevolkingsmonitor=s of eigen constateringen van de deelnemers. Hierbij wordt mede
gebruik gemaakt van gegevens omtrent klachten en naleefgedrag.
Uit deze inventarisatie worden vervolgens de lokale prioriteiten geselecteerd en samengesteld (zie bijlage 2). Door het Regionaal Ambtelijk Handhavingsoverleg (RAHO) zal een
selectie van deze prioriteiten ("Meerjarenvisie voor de handhavingssamenwerking in de
regio ZHZ") worden uitgewerkt in projecten. Voor elk project wordt een projectbeschrijving opgesteld waarin ook het ambitieniveau is opgenomen. De projectvoorstellen 2005
zullen in december 2004 aan het Regionaal bestuurlijk Handhavings Overleg (RBHO) ter
goedkeuring worden voorgelegd.
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Vermoedelijk zal worden vastgesteld dat de MZHZ voor de volgende projecten in 2005
trekker zal zijn:
Stofexplosies: verbeteren van de veiligheid door inzicht in de zonering rond betrokken
installaties en het handhaven van de specifieke voorschriften.
Chemische wasserijen: communicatie van de per 2006 van kracht wordende norm voor
de emissie van PER naar de doelgroep en het voorbereiden van het handhaven van de
norm.
Vloeistofdichte vloeren: handhaven van de normen van de in oktober 2005 verwachte
certificeringsregeling (termijn is in augustus 2004 verschoven van 1-10-2004 naar 1-102005, waardoor de uitvoering van dit project onder voorbehoud is).
c

Klachten, meldingen en voorvallen
De MZHZ heeft 24 uur per dag een wachtdienst paraat. Aan de hand van ontvangen
klachten en meldingen van burgers, bedrijven en overheden kunnen ook controles worden uitgevoerd.

d.

Controles bodemsaneringen binnen- en buiten inrichtingen
De gemeente Dordrecht is per 1-1-2003 bevoegd gezag voor de voormalige provinciale
taken inzake de Wet bodembescherming (Wbb). Dit houdt met betrekking tot toezicht en
handhaving in dat saneringen van bodemverontreinigingen dienen te worden gecontroleerd op de naleving van de saneringsbeschikking.
Naast de controle op voormalige "provinciale saneringen" dient ook controle te worden
uitgevoerd op "overige saneringen". Dit betreft saneringen van bodemverontreinigingen
die zijn opgetreden na 1987, van niet-ernstige gevallen van bodemverontreinigingen of
saneringen in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Voor deze saneringen geldt niet
de Wbb-besehikkingsprocedure. Door de provincie werden het toezicht bij Wbbsaneringen in het verleden mondjesmaat uitgevoerd, waardoor weinig zicht is op het naleefgedrag van partijen. Derhalve zal worden getracht om alle in uitvoering zijnde saneringen gedurende de uitvoeringsperiode te bezoeken. Bezoekfrequentie en -duur zijn afhankelijk van de aard van de sanering en het zelfcontrolerend gehalte van de uitvoerende
organisatie.

e.

Controles Bouwstoffenbesluit binnen- en buiten inrichtingen
Vanaf 1-1-2003 wordt het toezicht op naleving van het Bouwstoffenbesluit (Bsb) meer
gestructureerd aangepakt. Als basis voor deze aanpak geldt het, door de MZHZ opgestelde en door de gemeenten goedgekeurde, projectplan "Toetsing en toezicht Bsb
MZHZ" van 8-11-2002. Conform het Bsb en de daarvan afgeleide Vrijstellingsregeling
Grondverzet (VRG) is sprake van meldingsplichtige en niet-meldingsplichtige toepassingen van grond en bouwstoffen. Niet-meldingsplichtige toepassingen dienen echter ook
aan voorwaarden te voldoen m.b.t. kwaliteit en herkomst van de bouwstof.
Aangezien door de MZHZ het toezicht op de naleving van het Bsb in het verleden mondjesmaat is uitgevoerd, was weinig zicht op het naleefgedrag van partijen. Inmiddels is
duidelijk dat dit naleefgedrag voor verbetering in aanmerking komt. Uit ervaringen van
2003 blijkt dat een verbetering inmiddels in ingezet.
In 2005 zal het accent liggen op grondverzet dat plaats vindt buiten de reguliere procedures en op controle of niet-gemelde toepassingen voldoen aan de voorwaarden om niet
te hoeven melden. Ook wordt nadere aandacht besteed aan gronddepots. Alhoewel het
hier (nog) geen toepassingen conform het Bsb of de VRG betreft, gaat van het reguleren
van deze depots naar verwachting een sterk preventieve werking uit m.b.t. de naleving
van het Bsb.
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f.

Periodieke inspecties bij BRZO-bedrijven
Het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO'99) is van toepassing op 2 bedrijven
in de gemeente Dordrecht, waarvoor b&w bevoegd gezag is inzake artikel 8.1 van de
Wet milieubeheer. Petroplus en Transterminal Dordrecht (TTD). De frequentie voor de
periodieke BRZO-inspecties zijn vastgesteld met behulp van weegfactoren zoals brandveiligheid, complexiteit, kwaliteit van het VBS, aantal ongevallen, risico voor omwonenden etc. Voor Petroplus staat elke 20 maanden een periodieke inspectie gepland en voor
TTD elke 24 maanden. Eventuele herinspecties worden naar behoefte ingevuld.

g.

Handhaving lokale vergunningen
Het betreft het toezicht bij evenementen, kermis, braderie, barbecue etc. op grond van
APV, Marktverordening, Verordening standplaatsen buiten de markt. De MZHZ zal
hieromtrent met name adviserend optreden naar de Politie ZHZ en de gemeente.

Ambitieniveau
handhaving

Adequaat handhavingsniveau

Voor de periodieke controles is geen ambitieniveau in de zin van gewenst
effect van de handhaving op het naleefniveau van regelgeving geformuleerd, maar wordt vooralsnog voornamelijk op de kwantitatieve output
gestuurd. Bij de regionaal vastgestelde handhavingsprojecten worden in
een aantal gevallen wel indicatoren gesteld. Deze zijn afhankelijk van de
aard van het project. In het kader van het project professionalisering van
de handhaving wordt thans voor de kwaliteit en de inhoudelijke milieuaspecten (zoals het ambitieniveau) nader gespecificeerd.
Het adequaat handhavingsniveau is gebaseerd op de controlefrequentie die
afgeleid wordt van de milieucategorie.
Categorie 1+2:
1 keer per 6 jaar;
Categorie 3:
1 keer per 3 jaar;
Categorie 4:
1 keer per 1 of 2 jaar;
Categorie 5 + 6:
minimaal 2 keer per jaar.

RAMING
2003
ipc's (% inrichtingenbestand), zie ook bijlage 1 . 481
ipc's bij alle geïdentificeerde risicobedrijven
Hercontroles
328
n. a. v. ipc's2
controles n.a.v. meldingen AMvB2
InventarisaBekende locaties
12
ties
Nieuwe locaties
15
extra controles HSL
13
controles n.a.v. regionale projecten (1)
23
aantal klachten, meldingen, voorvallen
557
controles n.a.v. klachten, meldingen en voor276
vallen binnen- en buiten inrichtingen (2)
Wbb-projecten bodemsaneringen. (2)
5
2 é 3 controles per project (incl. hercontrole(s).
Wm-projecten bodemsaneringen. (2)
11
1 controle per project (incl. hercontrole(s).
meldingen BsB
9
1 controle per melding (incl. hercontrole(s) (2)
mandagen surveillance grondverzet Bsb (incl.
40
controle-uren)
controles gronddepots Bsb (2)
16
periodieke BRZO-inspecties
1 (Petroplus)
CONTROLES

RAMING
2004
520
150
223

RAMING
2005
743
61
177

550
225

520
225

25

15

20

15

20

15

25

25

40
1 (TTD)

20
1 (Petroplus)
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GECONSTATEERDE OVERTREDINGEN EN
AFWIKKELING DAARVAN

RAMING
2003
328

RAMING
2004

RAMING
2005
218

termijnstelling door directeur Milieudienst (2)
223
(ex risicobedrijven)
beschikking last onder dwangsom (2)
20
55
43
verbeuringen dwangsom (2)
14
40
20
€ 20.000
opbrengst dwangsom (2)
€4.977
€ 20.000
beschikking tot toepassing bestuursdwang (2)
0
5
5
2
acute toepassing bestuursdwang (beschikking
0
2
achteraf) (2)
2
2
Effectuering bestuursdwang (2)
0
5
bezwaar tegen bestuursrechtelijk optreden (2)
0
5
beroep tegen bestuursrechtelijk optreden (2)
2
5
5
gedoogbeschikking (2)
0
5
5
strafrechterlijk proces-verbaal (2)
45
25
15
22 controles bij vuurwerkverkooppunten (3 a 4 controles per locatie, totaal 6) en 1 controle bij een transportbedrijf met opslag gevaarlijke stoffen.
op deze aantallen kan niet worden gestuurd, maar zijn op basis van ervaringsgegevens
ingeschat.
BIJLAGE 1

PERIODIEKE CONTROLES

De handhavingsprioriteiten voor de periodieke controles in Dordrecht op basis van de
controleadvieslijst in 2004 bestaan uit geraamd ca. 600 integrale bedrijfscontroles,
waarvan ca. 55 risicorelevante.
waarvan controle
totaal aantal
waarvan op
controlefrequentie
in 2005 **
inrichtingen in risicokaart * milieucategorie
categorie
1
ca. pm
1 keer per 6 jaar
pm
2
ca. pm
1 keer per 6 jaar
pm
3
ca. pm
1 keer per 3 jaar
pm
4
ca. pm
1 keer per 1 of 2 jaar*** pm
pm
5
ca. pm
min. 2 keer per jaar
pm
6
ca. pm
min. 2 keer per jaar
Hercontroles
ca. 218
n.v.t.
pm
Totaal
± 2000
n.v.t.
± 126
controle 1 x per jaar.
geraamd aantal op basis van controleadvieslijst 2005, die nog met de gemeente besproken en vastgesteld moet worden.
Bij slecht naleefgedrag kan een inrichting vaker in 2005 bezocht worden (bonus/malusregeling).
Milieucategorie
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BIJLAGE 2

REGIONALE VAST TE STELLEN PRIORITEITEN

Hieronder volgt het resultaat van de bijeenkomst van deskundigen In het voorjaar 2004 om de
prioriteiten voor 2005, zoals genoemd in de Meerjarenvisie 2003-2006 voor de handhavingssamenwerking in de regio Zuid-Holland Zuid, te beschouwen op actualiteit.
Prioriteit 1 = laag; Prioriteit 2= gemiddeld; Prioriteit 3= hoog.
ONDERWERP

PRIORITEIT

Flora- en faunawet. Natuurbeschermingswet
illegale bebouwing, illegaal gebruik, aanlegvergunningen
illegale afvalstort en slootdempingen
Bouwstoffenbesluit
Sleutelbedrijven afval1
Dierlijke vetten '
Asbestverwijdering (keten) '
Vuurwerk

3
3
3

scheepvaart, antifoulings2

2

delegeren taken Wbb naar gemeenten (Drechtsteden),
handhaven
externe veiligheid/ transport
Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
Routes gevaarlijke stoffen
integrale transportcontroles, ook vaarwegen / controles
zwaar vervoer
geluidhinder
Geluidsoverlast; branche te bepalen na analyse en evaluatie
stankhinder
Stankhinder industrie; branche te bepalen na analyse en
evaluatie
algemeen
ketentoezicht afval
veiligheidsrisico's bedrijven
Besluit kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen Wm
knelpunten risicokaarten oplossen (combineren met LPGtankstations)
Besluit Risico's Zware Ongevallen (aanpak in reguliere
samenwerking)
aanleg grote werken
afstemming toezicht HSL-Zuid, inclusief bronnering (aanpak in reguliere samenwerking)
nieuwe thema's
keuring van vloeistofdichte vloeren
nieuwe wetgeving
AMvB veehouderij en open teelt
REGIONALE THEMA'S 2005 (3)
probleembedrijven
tankautoreinigingsbed rijven
buitengebied
Lozingenbesluit glastuinbouwbedrijven
diversen
handhaving bij scheepswerven
diversen
handhaving bij overheidsbedrijven

1

THEMA'S
LANDELIJKE THEMA'S
buitengebied

wetgeving
nieuw LOM-thema
nieuw LOM-thema
nieuw LOM-thema
nieuw LOM-thema
PROVINCIEBREDE THEMA'S
waterkwaliteit
diffuse bronnen
bodemsaneringen

3

2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
1
1
2
2
2

1 aanduiding regionale prioriteit zal worden gegeven na het bekend worden van de uitwerking door het Landelijke Overleg
Milieuwethandhaving (LOM).
2 slechts wanneer de Nederlandse wetgeving europees is goedgekeurd.
3 Na het vaststellen van de prioriteiten voor 2005, zal het rapport hiervan de basis vormen voor de onderwerpen in het
regionale handhavingsprogramma 2005.
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De Milieudienst neemt in 2005 deel aan de volgende regionale samenwerkingsprojecten milieuhandhaving (de geraamde inzet geldt voor de hele regio Zuid-Holland Zuid, het Dordtse aandeel
betreft circa 30%):
• Signaaltoezicht bij zwembaden (50 uur).
• Handhaving Besluit glastuinbouw (64 uur).
• Vuurwerkbesluit (250 uur).
• Handhavingsestafette (110 uur).
• Handhaving buitengebied (200 uur).
• Slootdempingen (40 uur).
• Asbest (200 uur).
• Geluidsoverlast Horeca (300 uur).
• Mobiele puinbrekers (100 uur).
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HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

BOUWEN EN WONEN, SECTOR PU BLIEKSDIENSTEN

Versie d. d. dec. 2004

bowoG

ONDERWERP

TOELICHTING

Beleidsterrein
Relevante wet- en regelgeving

Bouwen, Horeca en recreatie. Ruimtelijk Beleid
Algemene Plaatselijke Verordening
Woningwet + Bouwverordening
Bouwbesluit
Bouwstof f enbesl uit
Monumentenwet + Monumentenverordening
controle verwijdering asbest bij sloopvergunningen
Diverse toetsingskaders b.v. Beleidsnotitie reclame beschermd stadsgezicht en Beleidsnotitie Dakopbouwen Oudelands-hoek/Visserhoek
Drank- en Horecawet + Verordening regelende de beperking van de mogelijkheid tot het verstrekken van sterke
drank
Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horeca
Wet Stads- en dorpsvernieuwing + Leefmilieuverordening
Wet Ruimtelijke ordening
Wet openluchtrecreatie
Huisvestingsverordening
intern:
Brandweer/preventie, MZHZ, S&R/R&T, Judoc, PD/OOV
en Toezicht, SW
extern:
politie
intern:
Brandweer/preventie: gezamenlijk uitvoeren van inspecties.
S&R/R&T: het controleren door BOWO van campingbedrijven
JUDOC: juridisch advies geven bij bezwaarschriften tegen
handhavingsacties gemeente.
SW: onderlinge informatieverstrekking.
OOV: opdrachtgever aan BOWO t.b.v. het controleren van
vergunningen op het gebied van inrichtingseisen drank en
horeca.
Toezicht: signalerende functie van toezicht bij asbestsloop.

Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

extern:
politie: incidenteel springt politie in voor opmaken procesverbaal, of verleent assistentie bij het uitvoeren van controles. BOWO adviseert de politie wanneer specialistische
kennis nodig is.
Jaarlijks worden er tussen de 900 en 1100 bouw- en (asbest)sloopvergunningen verleend, inclusief monumentenvergunningen, reclamevergunningen.
Gemiddeld 45 vergunningen op basis van de huisvestingsverordening.
5 vergunningen Openluchtrecreatie.
50.000 objecten Bestaande bouw.
150 objecten Inrichtingseisen Drank- en horecawet
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Te beheersen risico's

1.
2.
3.
4.

Toelichting risico-inventarisatie en
prioritering

Voorkomen van schade aan de gezondheid
Voorkomen van schade aan de woon- en leefomgeving
Voorkomen van onleefbaarheid in wijken
Voorkomen van aantasting van het beschermd
stadsgezicht

RISICO

PRIORITERING(SWIJZE)

a. (bouwvergunningen)
overtreding van de kernvoorschriften van het Bouwbesluit
op het gebied van veiligheid
(zoals sterkte van de bouwconstructie).
Bij sloopvergunningen algehele controle op veiligheid en
vrijkomende sloopmaterialen
(waaronder asbest).
Het zonder voorafgaande
bouwvergunning aanbrengen
van gevelreclames in de binnenstad.
b. (kwaliteit bestaande bouw)
verpaupering van panden met
als gevolg aantasting van de
leefbaarheid
c. (vergunningen huisvestingsverordening)
de vestiging van kamerverhuurinrichtingen in woningen
zonder dat een voorafgaande
vergunning ingevolge de
Huisvestingsverordening is
verkregen
d. (afwijkingen RO)
een gebruik van panden voor
een andere functie dan op
grond van de regelgeving is
toegestaan, zoals het gebruik
van panden als horecainrichting (in de ruimste zin
van het woord) in strijd met
het bestemmingsplan
e. Wet openluchtrecreatie

Frequente controle tijdens
nieuwbouw en tijdens verbouw van publiekstoegankelijke bouwwerken heeft
prioriteit.
Controle overige bebouwing heeft minder prioriteit.
Het accent op de binnenstand is ontstaan omdat
daar de meeste winkels en
bedrijven voorkomen.

Nu nog geen stelselmatige
controle, uitsluitend n. a. v.
van klachten of meldingen
of eigen waarneming.
Alle verstrekte vergunningen voor kamerverhuurinrichtingen worden gecontroleerd.

Heeft geen prioriteit

Alle kampeerinrichtingen
worden gecontroleerd na
verstrekking van de vergunning.
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Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau

ad a.

de bouwkundige kwaliteit van publiekstoegankelijke nieuwbouw wordt daadwerkelijk gerealiseerd
en deze gebouwen voldoen gezien hun gebruiksfunctie aan de veiligheidsvoorschriften
ad a.
(asbest) sloop materialen zijn allen correct verwijderd en afgevoerd
ad b.
na overleg met de eigenaar en/ of aanschrijven
heeft de woning weer de vereiste kwaliteit
ad a.
binnen het beschermd stadsgezicht is geen sprake
van gevelreclame in strijd met het geformuleerde
reclamebeleid
ad e.
alle kampeerinrichtingen voldoen aan de in de
vergunning gestelde voorwaarden.
Adequaat niveau is niet vastgesteld (wel voor 3e kwartaal
2005).

CONTROLES

controle bouwvergunningen, 1 .000 bouwvergunningen waarvan 700
bouwvergunningen gecontroleerd worden met gemiddeld 3 controlebezoeken
controle sloopvergunningen, 80 vergunningen, gemiddeld 2 controlebezoeken
controle bouwen en slopen zonder vergunning
75 signalen derden, 75 eigen waarnemingen
controle strijdig gebruik bestemmingsplan, n.a.v. 20 signalen derden,
30 eigen waarnemingen
controles ex artikel 14 Woningwet (algemeen)
n.a.v. 40 klachten en eigen waarneming inspecteurs
handhaving gebruiksvergunningen,
50 % van door Brandweer te verstrekken vergunningen, aantal afhankelijk van planning Brandweer; deze controles worden overwegend uitgevoerd door een extern bureau dat door de Brandweer is
ingehuurd. Bijdrage BOWO 1 200 uur.
Wet Openluchtrecreatie
Vergunningen huisvestingsverordening voor kamerverhuurinrichtingen
Diversen
handhaving reclame binnen beschermd stadsgezicht (afspraak met M & A nog maken; 200 uur)
overbewoning (150 uur)
tijdelijke vergunningen (100 uur)
platte daken (200 uur)
consistent handhavingsbeleid op alle woonwagenlocaties
(300 uur)
werkzaamheden voor de gemeente 's-Gravendeel (inclusief
vergunningverlening en handhaving; 750 uur)
handhavingsacties op grote schaal/gebiedsgericht. Dit betreft m. n. illegale bouw en gebruik (600 uur)

aantal controles, acties,
bedrag
2.100

160
150

50
100
200

10
15
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GECONSTATEERDE OVERTREDINGEN EN AFWIKKELING DAARVAN

aanpassingen vergunningen n.a.v. controles
beschikking tot toepassing bestuursdwang
beschikking tot toepassing last onder dwangsom
aanschrijvingen ex artikel 14 Woningwet (algemeen)
waarvan 4 n.a.v. klachten en 5 n.a.v. eigen waarneming inspecteurs
aanschrijvingen ex artikel 1 4 Woningwet (specifiek f underingsherstel)
intrekkingen vergunning
strafrechtelijk proces-verbaal
bezwaar en beroep tegen bestuursrechtelijk optreden
verbeurdverklaring dwangsom
opbrengst dwangsom
effectuering bestuursdwang
verhaalde kosten effectuering bestuursdwang
capaciteitsbeslag voor de handhavingsprioriteit

n.v.t.
25
50

g
30
2
2
50
25
€ 1 20.000
15
€ 1 50.000
5000 uur

VERBETERPROGRAMMA 2005 E.V. JAREN

Onderwerpen zijn samengevat overgenomen uit Jaarplan Bouwen en Wonen 2005, d.d. december
2004 voor wat betreft de handhaving.
Reguliere werkzaamheden voortkomend uit de reguliere taak, zijn hier niet opgenomen (bv. het
opstellen van een bouwbeleidsplan/handhavingplan is geen verbeterpunt: dit geldt ook voor het
optimaliseren van de interne werkprocessen).

1

KIEZEN STAAT VAST

Wat is precies het probleem?

Welk resultaat moet
worden bereikt?
Welke stappen?
Stappen samen met
collega handhavers?
Wanneer gereed?
Wie is verantwoordelijk
voor resultaat?
Wat zijn bepalende factoren?
Wat zijn kritische succesfactoren en
mogelijkheden deze
risico's te beheersen?
Wat zijn de consequenties?
(financiën, organisatie
en personen)

2

De veelomvattendheid en complexiteit van de bouwregelgeving
in combinatie met beperkte beschikbare capaciteit leidt tot verlies van kwaliteit en uniformiteit in beoordeling en handhaving
van (bouw)plannen.
vaststellen van keuzen (raadsbesluit) t. a. v. toetsingscriteria en
bijbehorend kwaliteitsniveau
Via analyse en onderzoek komen tot een voorstel aan de raad
Ja, gedeeltelijk
3e kwartaal 2005
PD/BOWO
Capaciteit m.b.t. uitwerking onderzoek
beschikbare capaciteit;
(bestuurlijk) draagvlak

Na de implementatie van de werkwijze zal de preventieve en
repressieve toetsing tot en met handhaving efficiënter en op
meer uniforme wijze worden uitgevoerd. Daarbij kunnen afgewogen keuzen worden gemaakt t. a. v. resultaten, prioriteit en capaciteit

VERBETERING SAMENWERKING HANDHAVING IN DE KETEN

Wat is precies het probleem?

Niet alle werkprocessen zijn afgestemd , waardoor planning
en uitvoering van controles minder effectief en efficiënt verloopt (bv. ontbreken van gemeenschappelijke prioriteiten)
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Welk resultaat moet worden
bereikt?
Welke stappen?
Stappen samen met collega
handhavers?
Wanneer gereed?
Wie is verantwoordelijk voor
resultaat?
Wat zijn bepalende factoren?
Wat zijn kritische succesfactoren en mogelijkheden deze
risico's te beheersen?
Wat zijn de consequenties?
(financiën, organisatie en
personen)

Afgestemde werkprocessen en integrale aanpak van handhaving
Via analyse, ontwerp en vaststelling van werkprocessen en
-wijze komen tot een vastgesteld beleid op dit gebied
Ja (Brandweer, MZHZ, SO/IS, PD/Toezicht, PD/OOV
Tl 3e kwartaal 2005
Afdelingen afzonderlijk onder sturing van de Stuurgroep IVH
Capaciteit, draagvlak
Capaciteit/bemensing project en draagvlak t. a. v. invoering

Afgestemde werkprocessen en integrale werkwijze en prioritering

Afdelingsbudgetten en capaciteit

Formatieplaatsen per
01-01-05

Budget
in€
per 01 -01 -05

1

5,15

360.500

PD/BOWO

Zijn de formatieplaatsen
en budgetten vastgelegd
in de begroting 2005
NEEN
JA
X
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HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, SECTOR PUBLIEKSDIENSTEN

Versie

jan. 2005

OVERZICHT PROJECTBLADEN

1
2
3
4
5
6
7

horeca en recreatie
Kansspelen
horeca en recreatie
horeca en recreatie
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
horeca en recreatie

prostitutie
bingo's (WOK)
coffeeshops
algemeen
algemeen
evenementen
kansspel- en behendigheidsautomaten (WOK)
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

1
Horeca en recreatie
12 januari 2005

ONDERWERP

PROSTITUTIE

Relevante wet- en regelgeving
Bij handhaving betrokken diensten

Algemene Plaatselijke Verordening (hoofdstuk 3)
Politie
Openbaar Ministerie
GGD
Vreemdelingendienst
Belastingdienst
Het 'Handhavingsarrangement prostitutiebeleid in het arrondissement Dordrecht' voorziet o.m. in handhavingsafspraken
tussen de politie, het OM en de gemeenten in dit gebied. De
gemeente Dordrecht maakt deel uit van de in dit kader ingestelde Stuurgroep, waarin ook GGD, Belastingdienst en
Vreemdelingendienst participeren. In de Stuurgroep worden
toezicht- en handhavingsprocedures op elkaar afgestemd en
wordt de regie gevoerd over gezamenlijke controleacties.
De politie is aangewezen als toezichthouder ex Awb v.w.b.
de APV-bepalingen t.z.v. prostitutie.
De afd. OOV is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke
handhaving aan de hand van rapportages van met name
politie en GGD.
Op grond van de Beleidslijn Wet BIBOB kan een vergunning
worden geweigerd of ingetrokken als er gevaar bestaat dat
deze wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen of om uit
strafbare feiten verkregen voordelen te benutten.
Aantallen geregistreerde seksinrichtingen/escortbureaus in
Dordrecht:
seksclubs/privé-huizen:
6
escortbureaus:
O
videotheken:
2
Door de rijksoverheid zijn aan de wetswijziging tot opheffing
van het bordeelverbod (per 1 oktober 2000) de volgende zes
doelstellingen verbonden:
het beheersen en reguleren van de exploitatie van
vrijwillige prostitutie (o.a. door het invoeren van
een gemeentelijk vergunningenbeleid);
het verbeteren van de bestrijding van de exploitatie
van onvrijwillige prostitutie;
het beschermen van minderjarigen tegen seksueel
misbruik (in de prostitutiebranche)
het beschermen van de positie van prostituees;
het ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen
het terugdringen van de omvang van prostitutie
door illegalen (personen zonder een voor het verrichten van arbeid geldige verblijfstitel).

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's
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Toelichting risico-inventarisatie
en prioritering

Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau

Programma voor 2005
Controles

geconstateerde overtredingen
sepots
Bestuursrechtelijk optreden
(1e waarschuwing; 2e waarschuwing/aankondiging bestuursrechtelijk optreden; daadwerkelijk bestuursrechtelijk optreden)
Strafrechtelijk optreden

Handhaving van de laatste vijf doelstellingen is voornamelijk
strafrechtelijk van aard. In het handhavingsarrangement zijn
wel afspraken gemaakt over inzet van flankerende (bestuursrechtelijke) sancties.
Alle seksinrichtingen worden meerdere malen per jaar door
de Jeugd- en Zedenpolitie en door de GGD gecontroleerd.
er worden geen seksinrichtingen geëxploiteerd zonder geldige exploitatievergunning;
tijdens openingsuren is altijd een op de vergunning(en) vermelde leidinggevende in de inrichting
aanwezig;
exploitant en leidinggevende(n) voldoen aan de
gestelde zedelijkheidseisen en sociale hygiëne;
exploitant is integer;
de vastgestelde openings- en sluitingstijden worden
in acht genomen;
de openbare orde wordt door de wijze van exploitatie niet verstoord, noch wordt het woon- en leefklimaat bedreigd;
voldaan wordt aan een minimaal niveau van hygiëne en gezondheidspreventie (GGD-normering);
in de inrichting zijn geen minderjarigen werkzaam;
in de inrichting werken geen personen in dienstverband uit zgn. niet-associatielanden;
in een inrichting waar geen drankvergunning voor is
verstrekt, wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt.
de Jeugd- en Zedenpolitie controleert elke seksinrichting ten
minste 6 keer per jaar;
de GGD controleert elke seksinrichting ten minste 1 keer per
jaar;
op meldingen en klachten wordt adequaat gereageerd.
In overleg met OM wordt handhavingsarrangement geëvalueerd.
JZP/
reguliere controles
6 controles (per
GPF
inrichting); 36 controles totaal
GGD
6
klachten en meldingen
Nihil
(X) (waarsch. nihil)
50% van X
OOV
50% van X

Politie

processen-verbaal

PM
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

kansspelen
12 januari 2005

ONDERWERP

BINGO'S (WOK)

Relevante wet- en regelgeving
Bij handhaving betrokken diensten
Toelichting handhavingsketen
Kengetallen handhaving

Wet op de Kansspelen, Kansspelenverordening
Politie
Primair administratief, door OOV te ontwikkelen.
Aantal meldingen van bingo's: ong. 500

Te beheersen risico's

Voorkoming gokverslaving (geestelijke gezondheid).
Voorkoming commerciële activiteiten
De kans op gokverslaving wordt groter naarmate de
omvang van de bingoactiviteiten toeneemt.

Toelichting risico-inventarisatie en
prioritering
Ambitieniveau handhaving
Adequaat handhavingsniveau

Programma voor 2005

Steekproefsgewijze administratieve controle t. a. v. meldingen en verantwoording.
Aan een handhavingsprotocol wordt gewerkt. Voorgesteld wordt jaarlijks 1 organisatie steekproefsgewijs te
controleren.
Protocol gereed 1e kwartaal
Verantwoording afgelegd over 2004 door alle bingoorganiserende organisaties.
1 verantwoording van vereniging gecontroleerd.
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

Horeca en recreatie
12 januari 2005

ONDERWERP

COFFEESHOPS

Relevante wet- en regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dordrecht
1998;
Opiumwet;
Gemeentewet.
Politie
Openbaar Ministerie
Het 'Handhavingsarrangement coffeeshops district Dordrecht' voorziet o.m. in handhavingsafspraken met de politie
en het OM. Uitgangspunt: AHOJG-criteria (zie hieronder). Er
zijn criteria vastgelegd voor de strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving. De politie voert regelmatig controles uit.
Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke afwikkeling van geconstateerde overtredingen en/of misdrijven; de
afdeling OOV voor de bestuursrechtelijke sancties.
Op grond van de Beleidslijn Wet BIBOB kan een vergunning
worden geweigerd of ingetrokken als er gevaar bestaat dat
deze wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen of om uit
strafbare feiten verkregen voordelen te benutten.
Beleid: maximaal 6 coffeeshops
Feitelijk: 8 coffeeshops (uitsterfbeleid)
openbare orde en overlast; volksgezondheid, w.o. tegengaan
softdrugsgebruik door minderjarigen, harddrugsgebruik en
combinatie van alcohol en drugs
De AHOJG-criteria:
de coffeeshophouder houdt zich niet bezig met
affichering;
de coffeeshophouder verkoopt geen harddrugs;
in of vanuit de coffeeshop en/of in de omgeving
van de coffeeshop wordt geen overlast veroorzaakt;
de verkoop aan minderjarigen is niet toegestaan minderjarigen worden niet toegelaten in de coffeeshop;
in de coffeeshop is niet meer dan 500 gram handelsvoorraad aanwezig - deze handelsvoorraad
dient op één aanwijsbare plek te worden bewaard;
de coffeeshophouder verkoopt niet meer dan 5
gram per dag aan dezelfde persoon.
Hiernaast gelden ook de APV-bepalingen m.b.t. de exploitatie van een horeca-inrichting en de aan een dergelijke vergunning verbonden voorschriften, zoals o.a.:
tijdens openingsuren is altijd een op de vergunning
vermelde leidinggevende in de inrichting aanwezig;
de openings- en sluitingstijden worden in acht genomen;
de openbare orde wordt door de wijze van exploitatie niet verstoord, noch wordt het woon- en leefklimaat hierdoor negatief beïnvloed;
geen verkoop alcohol in coffeeshops

Bij handhaving betrokken diensten
Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving
Te beheersen risico's

Toelichting risico-inventarisatie
en prioritering
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Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau

Programma voor 2005

Controles

geconstateerde overtredingen
sepots
Bestuursrechtelijk optreden
(waarschuwing; tijdelijke sluiting; definitieve sluiting en intrekking vergunning)

Strafrechtelijk optreden

Op klachten uit de directe omgeving wordt adequaat gereageerd;
In coffeeshops wordt voldaan aan de AHOJGcriteria.
Het aantal coffeeshops wordt d.m.v. een uitsterfbeleid teruggebracht tot zes (hiervoor is geen einddatum bepaald).
Exploitant is integer.
Elke coffeeshop wordt ten minste 3 maal per
maand onderworpen aan een integrale controle op
de AHOJG-criteria en de eisen o. g. v. de APV en de
horeca-exploitatievergunning.
Op meldingen en klachten wordt adequaat gereageerd.
Bij constatering van overtredingen wordt het Handhavingsarrangement coffeeshops toegepast.
In het eerste kwartaal is het handhavingsarrangement geëvalueerd. Hiermee is in 2004 een aanvang gemaakt. In overleg
met politie en OM wordt een aangescherpt handhavingsarrangement vastgesteld.
Politie
reguliere controles
Elk van de 8 coffeeshops wordt 3
maal per maand
gecontroleerd,
dus per jaar: 288
controles.
controles n. a. v. klachten en
Ingepast in regumeldingen
liere controles
5
2
OOV
3

Politie

processen-verbaal

2
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

Horeca en recreatie
12 januari 2005

ONDERWERP

HORECA-INRICHTINGEN (ALGEMEEN)

Relevante wet- en regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dordrecht
1998;
Drank- en horecawet (en daarop gebaseerde AMvB's en
verordening);
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB);
Gemeentewet.
Politie
Keuringsdienst van Waren
Openbaar Ministerie
PD/Bouwen en Wonen
Belastingdienst
OOV verleent de vergunningen en is verantwoordelijk voor
de bestuursrechtelijke handhavingstrajecten. Op grond van
de Beleidslijn Wet BIBOB kan een vergunning worden geweigerd of ingetrokken als er gevaar bestaat dat deze wordt
gebruikt om strafbare feiten te plegen of om uit strafbare
feiten verkregen voordelen te benutten.

Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

l.h.k.v. het project 'Veilig Uitgaan' zijn afspraken gemaakt
met politie en OM. Op basis hiervan is bij de politie een speciaal horecateam geformeerd, dat (m.n. in de weekends)
gerichte controles uitoefent op de naleving van de voorschriften van de Drank- en horecawet en de APV.
Formeel toezichthouder Drank en horecawet: Voedsel en
Warenautoriteit. VWA bepaalt eigen prioriteiten en controlefrequentie.
Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke afwikkeling van geconstateerde overtredingen en/of misdrijven;
PD/BOWO controleert de inrichtingseisen o.g.v. de Dranken horecawet en rapporteert daaromtrent aan OOV; de afdeling OOV is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke
sancties.
Met OM en politie zal het handhavingsarrangement (en de
relatie Stuurgroep en handhavingsteam) geëvalueerd worden
en opnieuw worden vastgelegd.
Aantal inrichtingen met een horeca-exploitatievergunning
(APV): 500
Aantal inrichtingen met een Drank- en horecawetvergunning:
150
Aantal inrichtingen met een nachtontheffing (verplicht Veiligheidsplan): ca. 35
Aantal inrichtingen met een terrasvergunning: ca. 70.
N.B. de genoemde aantallen wijken ten gevolge van verbeterde inzichten af van de opgave voor 2004.
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Te beheersen risico's

Bestuursrechtelijk optreden

Leefbaarheid; beperking en voorkoming van overlast en
openbare ordeverstoringen
Voorkoming en beperking van gezondheidsrisico's (alcoholmisbruik algemeen + minderjarigen e. d.)
Waarborging fysieke veiligheid (inrichtingseisen)
Het horecateam van de politie controleert elk weekend een
aantal horeca-inrichtingen. De selectie hiervan vindt vooraf
plaats door de horecacoördinator (GPF Binnenstad), waarvoor de kaders worden aangegeven door het Integraal Handhavingsteam (IHH).
tijdens openingsuren is altijd een op de vergunning(en) vermelde leidinggevende in de inrichting aanwezig;
exploitant en leidinggevende(n) voldoen aan de gestelde
zedelijkheidseisen en sociale hygiëne;
de openings- en sluitingstijden worden in acht genomen;
de openbare orde wordt door de wijze van exploitatie niet
verstoord, noch wordt het woon- en leefklimaat hierdoor
negatief beïnvloed;
in de inrichting worden geen drugs verhandeld;
in een inrichting waar geen drankvergunning voor is verstrekt, wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt;
de ondernemer is integer.
elk weekend vindt door de politie een horecacontrole plaats
bij ten minste twee inrichtingen;
op meldingen en klachten wordt adequaat gereageerd;
Met OM en politie zal het handhavingsarrangement (en de
relatie Stuurgroep en handhavingsteam) geëvalueerd worden
en opnieuw worden vastgelegd. Hiermee is in 2004 een
aanvang gemaakt.
Politie
104
reguliere controles:
elk weekend vindt door de
politie een horecacontrole
plaats bij ten minste 2 inrichtingen
controles n. a. v. klachten en
20
meldingen
BOWO
reguliere controles:
50
bij wijzigingen inrichting en
nieuwe aanvragen
30
(w.o. mondelinge waarschu15
wing door politie)
OOV
15

Strafrechtelijk optreden

Politie

Toelichting risico-inventarisatie
en prioritering

Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau

Programma voor 2005

Controles

geconstateerde overtredingen
sepots

Processen-verbaal

2
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

openbare orde en veiligheid
12 januari 2005

Onderwerp
Relevante wet- en regelgeving

(Openbare orde en veiligheid) algemeen
APV en (andere) zgn. 'bijzondere wetten'4

Bij handhaving betrokken diensten

Politie
Milieudienst Zuid-Holland Zuid
Toezicht
Genoemde diensten zien vrij zelfstandig toe op de naleving
van diverse voorschriften.
Met name de politie hanteert veelvuldig de eigen, strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden om overtredingen te sanctioneren. Indien sprake is van zodanige problematiek dat inzet
van bestuursrechtelijke middelen wenselijk of noodzakelijk
wordt geacht, vindt (afstemmings)overleg en samenwerking
plaats.
Betreft met name signaaltoezicht.
—
Veiligheid en Openbare Orde;
Overlast en hinder;
Volksgezondheid.

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving
Te beheersen risico's

Toelichting risico-inventarisatie
en prioritering
Ambitieniveau handhaving
Adequaat handhavingsniveau

Programma voor 2005
Controles

Gewerkt wordt volgens het 'piepsysteem'.
In het algemeen voldoet het 'piepsysteem'. Soms is een
meer pro-actief beleid wenselijk.
In elk geval zal voldoende capaciteit beschikbaar moeten zijn
om in voorkomende gevallen bestuursrechtelijke middelen
(wijziging verordening / aanwijzingsbesluit / handhavingsbesluit) in te zetten.
Politie/
MZHZ/
Toezicht

reguliere controles
controles n. a. v. klachten en
meldingen

geconstateerde overtredingen
sepots

Genoemde diensten zien vrij zelfstandig toe op de
naleving van diverse voorschriften. Met name de
politie hanteert
veelvuldig de eigen, strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden om
overtredingen te
sanctioneren.

4 Zie voor overzicht: bijlage 'Taakgebieden APV/bijzondere wetten (PD/OOV)'

37

Bestuursrechtelijk optreden

OOV

Strafrechtelijk optreden

Politie

nihil

processen-verbaal

Zie controles
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

Openbare orde
12 januari 2005

ONDERWERP

EVENEMENTEN

Relevante wet- en regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dordrecht
1998;
Gemeentewet.
BRW, PD/Toezicht, Politie, SW/Wijktaken ,PD/OOV,
S&R/Markten, OM, MZHZ.
De Brandweer
controleert en handhaaft de brandveiligheidsaspecten.
PD/Toezicht
signaaltoezicht en parkeren
Politie
reguliere taken
SW/Wijktaken
gebruik openbare ruimte en verkeersmaatregelen
Afd. OOV
is verantwoordelijk voor vergunningverlening en bestuurlijke handhaving t.z.v.
de overige groot- en kleinschalige evenementen.
Afd. Stadsmarkten is verantwoordelijk voor vergunningverlening en handhaving t.z.v.: Kermissen,
circussen, markten, bazaars en beurzen.
Het OM
is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke afwikkeling van geconstateerde
overtredingen.
De Milieudienst
controleert en handhaaft geluidhinderbepalingen.
Aantal kleinschalige evenementen per jaar: ca. 1 60
Aantal grootschalige evenementen per jaar: ca. 1 5 tot 20
Leefbaarheid: voorkoming en beperking van overlast en
openbare ordeverstoringen
Waarborging fysieke veiligheid van mensen, dieren, objecten
en bereikbaarheid hulpdiensten
Voorkoming en beperking gezondheidsrisico's

Bij handhaving betrokken diensten
Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving
Te beheersen risico's

Toelichting risico-inventarisatie
en prioritering
Ambitieniveau handhaving

Er vinden geen evenementen plaats zonder dat daarvoor
vergunning is afgegeven.
Evenementen zijn voor zowel deelnemers als bezoekers niet
onveilig.
Omwonenden ondervinden niet vaker of heviger overlast of
hinder dan volgens de nota evenementenbeleid als maximum
is vastgesteld.
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Adequaat handhavingsniveau

Programma voor 2005

Zwaartepunt ligt thans in voortraject (bespreking aanvragen
in klein comité, en advisering door diverse disciplines.
Handhavingstoezicht vindt thans niet afgestemd en gecoördineerd plaats (zie voorstel handhaving evenementen bij
toelichting programma voor 2005).
Bij alle grootschalige evenementen is vooraf toezicht op opbouw (of dergelijke) en vindt ten minste eenmaal controle
plaats tijdens het evenement. Zo nodig is tijdens het evenement voortdurend toezicht van politie en/of de af d. Toezicht.
Bij gevoelige muziekevenementen verricht milieudienst metingen.
Op meldingen en klachten m.b.t. (geluids)overlast wordt
adequaat gereageerd.
In 2005 zal OOV een handhavingsarrangement/protocol
evenementen met relevante diensten sectoren tot stand
brengen.
S&R zal een nota evenementenbeleid opstellen (aanvullend
kader voor vergunningverlening m.b.t. frequentie activiteiten
en geluidsniveau's).

Bestuursrechtelijk optreden

In het kader van het Innovatietraject vergunningverlening en
handhaving wordt de mogelijkheid onderzocht om de vergunningplicht voor bepaalde (kleinschalige) evenementen te
vervangen door een meldingsplicht.
Alle
Zie afzonderlijke
reguliere controles
programma's
handhavers
Zie afzonderlijke
controles n. a. v. klachten en
programma's
meldingen
Zie afzonderlijke
programma's
Zie afzonderlijke
programma's
OOV
0

Strafrechtelijk optreden

Politie

Controles

geconstateerde overtredingen
sepots

processen-verbaal

PM
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Horeca en recreatie
12 januari 2005

ONDERWERP

KANSSPEL- EN BEHENDIGHEIDSAUTOMATEN (WOK)

Relevante wet- en regelgeving

Wet op de Kansspelen
Speelautomatenbesluit
Kansspelenbesluit
Kansspelenverordening
Politie
Verispect (onderdeel van het Nederlands Meetinstituut)
OOV:
Bestuursrechtelijk toezichthouder voor
door de gemeente te handhaven regelgeving is niet aangewezen.
Politie
strafrechtelijk en in kader horecacontrole.
Verispect
(toezichthouder i.h.k.v. het Speelautomatenbesluit). Met Verispect bestaat
geen formele relatie; gegevensuitwisseling vindt incidenteel plaats.
Aantal speelautomatenhallen: 4 (maximumstelsel)
Aantal horeca-inrichtingen met één of meer kansspel- en/of
behendigheidsautomaten: ongeveer 130
Aantal toegestane automaten per horeca-inrichting: 2
Voorkoming gokverslaving (geestelijke gezondheid)
Voorkoming illegale activiteiten
Overtredingen die de kans op gokverslaving vergroten c.q.
de geestelijke gezondheid bedreigen, zijn met name:
kansspelautomaten die in laagdrempelige inrichtingen of laagdrempelige gedeelten van samengestelde inrichtingen zijn geplaatst;
het toelaten van minderjarigen in speelautomatenhallen.
In speelautomatenhallen bevinden zich niet meer dan het
toegestane aantal speelautomaten.
In laagdrempelige inrichtingen bevinden zich geen kansspelautomaten.
In samengestelde inrichtingen is sprake van een goede
scheiding van hoog- en laagdrempelig gedeelte en zijn de
kansspelautomaten opgesteld in het hoogdrempelig deel.
Minderjarigen worden niet toegelaten in speelautomatenhallen, en elders wordt hen het spelen op kansspelautomaten
geweigerd.
Betreft met name signaaltoezicht door Verispect/politie. Op
signalen wordt adequaat gereageerd.
Geen bijzondere actie ivm lage prioriteit.

Bij handhaving betrokken diensten
Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's
Toelichting risico-inventarisatie
en prioritering

Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005
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BIJLAGE

Taakgebieden APV / bijzondere wetten (PD/OOV)
Algemene Plaatselijke Verordening 1998 (incl. 1ste t/m 10e wijziging):
2.1.1
Ontheffing betreden afgezette terreinen e.d. (projectblad 5)
2.1.2
Vergunning optocht (projectblad 5/6)
2.1.5
Bevestiging kennisgeving betoging o.d. (juncto Wet Openbare Manifestaties)
(projectblad 5
2.1.6
Ontheffing verspreiden gedrukte stukken (projectblad 5)
2.1.7
Vergunning feest, muziek, wedstrijd e.d. (projectblad 5/6)
2.1.9
Ontheffing optreden straatartiest e.d. (projectblad 5)
2.2.2
Vergunning klein evenement (projectblad 6)
2.2.4
Vergunning grootschalig evenement (projectblad 6)
2.2.5
Ontheffing termijn kennisgeving betaald voetbalwedstrijd (projectblad 5)
2.3.2 / 2.3.3
Exploitatievergunning openbare inrichting / nadere bepalingen of voorschriften ter zake (projectbladen 1 /3/4)
2.3.6
Gesloten verklaren openbare inrichting projectbladen 1/3/4/5)
2.3.7
Terrasvergunning (horeca) (projectblad 4)
2.3.8
Ontheffing openings- en sluitingstijden openbare inrichtingen (projectbladen
1/3/4)
2.4.8 t/m 2.4.13
Aanwijzingsbesluiten ter bestrijding van drugsoverlast (projectbladen 3/5)
2.4.21
Ontheffing alarminstallatie (projectblad 5)
2.4.24 t/m 2.4.27 Aanwijzingsbesluiten en ontheffingen t.z.v. het houden van bepaalde diersoorten (projectblad 5)
3.3
Vergunning exploiteren seksinrichting of escortbedrijf (projectblad 1)
3.8
Uitvaardigen straatverbod (voorkomen straatprostitutie) {projectblad 1)
3.10
Intrekking verg. ex art. 3.3 APV (projectblad 1)
4.1.5
Ontheffing geluidhinder (projectblad 5/6)
5.2.1
Vergunning collecteren, kledinginzameling, verkoopactie / ontheffing vergunningplicht (projectblad 5)
Wet Openbare Manifestaties
Bevoegdheid tot stellen beperkingen aan openbare samenkomsten, vergaderingen en betogingen.
(gedeeltelijk in samenhang met art. 2.1.5 APV), (projectblad 5)
Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen
Art. 5, lid 6:
Verklaring van geen bezwaar voor opstijgen en landen helikopters (projectblad 5)
Hfds. III:
Verklaring van geen bezwaar voor oplaten ballonnen (projectblad 5)
Vuurwerkbesluit
Art. 3.3.4, lid 5

Verklaring van geen bezwaar voor het verlenen van toestemming (door het
college van Gedeputeerde Staten) voor het ontsteken van professioneel
vuurwerk (projectblad 5)
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DEEL 3

VERBETERPROGRAMMA 2005

Vanaf medio 2004 wordt gebruik gemaakt van het door Kluwer ontwikkelde Drank en Horeca
Informatie Systeem. Vooralsnog kunnen met behulp van dit systeem alleen horecavergunningen
worden gegenereerd. Kluwer heeft de intentie om dit systeem zodanig door te ontwikkelen dat
het ook geschikt wordt voor exploitatievergunningen (en mogelijk terrasvergunningen). Daardoor
zal het niet meer nodig zijn om de zelfde gegevens diverse malen in te voeren voor het opstellen
van de verschillende vergunningen.
Zicht op workflow, doorlooptijden en werkvoorraad wordt hierdoor aanmerkelijk beter.
Om het systeem echt ten volle te benutten, zullen alle reeds verleende vergunningen in 2005 met
terugwerkende kracht in het systeem moeten worden ingevoerd.
In 2003 en 2004 is een begin gemaakt met het structureren van de werkprocessen. Dit zal in
2005 worden voortgezet door de verschillende processen te beschrijven en (waar mogelijk) tot
een standaardisering van documenten te komen en verbeteringen (en of vereenvoudigingen) aan
te brengen in het procesontwerp. Resultaat is een handboek vergunningverlening OOV. De procesbeschrijvingen die in het kader van het project Papier Passé en het deelproject ICT en werkprocessen (in het kader van Innovatie vergunningverlening en handhaving) worden gemaakt, zijn
hiervoor belangrijke input.
Met de handhavingspartners (m.n. politie) worden duidelijke afspraken gemaakt over het rapporteren over uitgevoerde controles, geconstateerde overtredingen en de daaruit voortvloeiende acties.
In 2004 is het handhavingsarrangement voor coffeeshops en horeca-inrichtingen geëvalueerd. De
definitieve rapporten word en in 2005 ter besluitvorming aangeboden aan de lokale driehoek. Het
handhavingsarrangement voor seksinrichtingen wordt in 2005 geëvalueerd. Afhankelijk van de
uitkomsten worden de handhavingsarrangementen aangepast.
Er zal in samenwerking met de betrokken partners een voorstel worden gedaan voor gecoördineerd toezicht op en de handhaving van evenementenvergunningen.
Het administratieve toezicht op de bingo's zal worden geïmplementeerd in 2005.
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SOCIALE DIENST/BRM

HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

oktober 2004
TE BEHEERSEN RISICO'S

xxxx

aantasting fysieke veiligheid, waarmee al dan niet dodelijk letsel van personen
wordt bedoeld
beheersen kwaliteit of sociale veiligheid: wordt het maatschappelijk leven bedreigd en het gevoel van veiligheid aangetast?
voorkomen van financieel- economische schade
voorkomen van schade aan de (volks) gezondheid
voorkomen van schade aan de natuur
voorkomen van schade aan het bestuurlijk imago, stemmenverlies, bestuurlijk
belang

RISICOANALYSE IS GEBASEERD OP:

XXXX

xxxx
xxxx

xxxx

Risicomatrix
probleemomschrijving

bestuurlijk vastgestelde prioriteringsmethode voor reguliere controles zoals prevap, milieucategorie-indeling, kiezen staat vast
analyse van geconstateerde overtredingen
analyse van nieuwe regelgeving
inventarisatie onder handhavers
inventarisatie uit klachten en meldingen
wijkmonitoren, d. d.
veiligheidsmonitor, d. d.
landelijk, provinciaal of regionaal vastgestelde prioriteiten, d. d.
uitkomst analyse d. m. v. "tafel van elf"
anders, namelijk:
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Handhavingspriroriteiten (1)
a.
Ten onrechte ontvangen van uitkering
Ambitieniveau handhaving
a.
Verlaging van gemiddeld benadelingsbedrag
Benodigde capaciteit (in netto-uren of formatieplaatsen) om ambitieniveau te realiseren
a.
22,4
22,4
Totaal benodigde capaciteit
22,4
Totaal beschikbare capaciteit
Verschil
0

PROGRAMMA VOOR 2005

controle regulier
controles projecten

gedoogbeschikking
aanpassingen vergunningen n.a.v. controles
beschikking tot toepassing bestuursdwang
beschikking tot toepassing last onder dwangsom
intrekkingen vergunning
strafrechtelijk proces-verbaal
bezwaar en beroep tegen bestuursrechtelijk optreden
verbeurdverklaring dwangsom
opbrengst dwangsom
effectuering bestuursdwang
verhaalde kosten effectuering bestuursdwang
capaciteitsbeslag voor de handhavingsprioriteit

1500 fraudezaken*
(40% leidt tot beëindiging/niettoekenning of wijziging/gewijzigde
toekenning uitkering)
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
50
Niet te bepalen
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
22,4 fte (netto uren)

Toelichting:
*
een fraudezaak is een onderzoek n.a.v. een of meer meldingen aan het (op 1 oktober j.l
geopende) fraudeloket. Afhankelijk van de melding en het verloop van het onderzoek
worden daartoe ingezet de volgende onderzoeksmiddelen:
gerichte schriftelijke controle, intensieve controle, themaonderzoek, opsporing ( = sociale
recherche). Zie bijgaande controleplan.
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CONTROLEPLAN SD 2005
1. Eerste gesprek
casemanager en
mogelijk
huisbezoek

2. Compleet
maken dossier
met mogelijk
gesprek

Reguliere controle Reguliere
controle
Gesprek klant

Gesprek klant

Informatie
van klant
verwerken.

3. Administratief
aanvtaagonderzoek en
mogelijk huisbezoek

Reguliere controle

Gesprek klant

4. Bestandsvergelijkingen

5. Status/mutatie- 6. Gerichte
formulier en PV schriftelijke
controles

Reguliere controle Reguliere controle Controle:
Niet regulier
Verwerking
gegevens

Verwerking
gegevens

Informatie van klant
verwerken.

Informatie
opvragen bij
klant
Informatie
van klant
verwetken.

7. Signaalonderzoek

Reguliere controle

Controle:
Niet regulier

F
Huisbezoek

Melding aan
fraudeloket

19. Themaonderzoek

Controle:
Niet regulier

Controle:
Niet regulier

|

10. Beeindigingonderzoek

Regulier

Registratie als Registratie als
fraudezaak.
fraudezaak

Informatie opvragen bij klant.

Onderzoek

Informatie van klant
verwerken.

Signaal moet
Signaal moet
nader onderzocht nader onderzocht
worden
worden
.
tateerd?

8. Intensieve
controle

Onderzoek

Informatie van klant of
medewerker SD verwerken.
Fraude
Onduidelijke
geconstateerd? einddatum f*

Vermoeden
van fraude?

Vermoeden
van fraude?

JFraude
Vermoeden
[geconsateerd? van fraude?

Verder als signaal Verder als signaal Melding aan
onderzoek
onderzoek
fraudeloket.
reguliere conttole reguliere controle

Melding aan
fraudeloket.

Melding aan
fraudeloket

Melding aan
fraudeloket.

Melding aan
fraudeloket

Melding aan
fraudeloket

Ondersteuning sociaal rechercheur bij
huisbezoek.
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HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

SPORT EN RECREATIE

Versie d. d.

december 2004

Projectbladen
1.
kamperen
2.
varen
3.
markten
4.
buitenstandplaatsen, ambulante handel, venten
5.
uitstallingen
6.
volksfeesten
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

1.
kamperen
december 2004

ONDERWERP

TOELICHTING

Relevante wet- en regelgeving

Wet op de Openluchtrecreatie,
Beleidsnota 'Kamperen in Dordrecht', waarin opgenomen:
Besluit op de openluchtrecreatie (gemeenteraad, jan. 1999)
Besluit hygiëne, gezondheid, veiligheid kampeerterreinen
PD/BOWO, Brandweer, PD/Toezicht

Bij handhaving betrokken diensten
Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's
Toelichting risico-inventarisatie
en prioritering
Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau

Programma voor 2005

Inspecteur BOWO en/of BOA afd. Toezicht controleren samen en/of in overleg met inspecteur Brandweer of het kampeerterrein voldoet aan de voorschriften en beperkingen zoals
die in de gemeentelijke Kampeernota zijn vastgelegd.
Er zijn in de gemeente 5 kampeerterreinen die een kampeervergunning of een -ontheffing moeten aanvragen.
Daarnaast kan er incidenteel, door groepen buiten kampeerterreinen, en voor een korte periode, gekampeerd worden
(bijvoorbeeld bij een evenement, toernooi etc.), ook daarvoor
dient een ontheffing te worden aangevraagd. Inschatting: ca
5 aanvragen voor incidenteel groepskamperen per jaar.
Ruimtelijke ordening; (brand)veiligheid; hygiëne en gezondheid
Gezien het feit dat in 2004 voor het eerst met controleren
van vergunningen voor kampeerterreinen is begonnen is nog
geen risico-inventarisatie en prioritering mogelijk.
Als ambitie geformuleerd:
De kampeerterreinen voldoen aan alle voorschriften en beperkingen, zoals beschreven in de gemeentelijke kampeernota.
Frequentie van controle: Bij aanvraag vergunning/ontheffing:
1x controle. Als vergunning/ontheffing verleend is: 1x per 2
jaar als men aan alle voorschriften voldoet en de vergunning/ontheffing voor 10 jaar ( = maximale vergunningsduur) is
verleend. En 1x per jaar als de vergunning/ontheffing voor
korter dan 10 jaar is verstrekt. Verder zal er tussendoor
steekproefsgewijs gecontroleerd worden, bijvoorbeeld n. a. v.
klachten.
Vooralsnog wordt uitgegaan van jaarlijks maximaal 5 controles (1 per kampeerterrein). Verder zal er tussendoor steekproefsgewijs gecontroleerd worden, bijvoorbeeld n. a. v. klachten.
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

2.
Toezicht en veiligheid in het beheersgebied van het natuur- en
recreatieschap De Hollandse Biesbosch
december 2004

ONDERWERP

TOELICHTING

Relevante wet- en regelgeving

Vaartuigenverordening Hollandse Biesbosch 1 996
Algemene Verordening Hollandse Biesbosch (1979)
Vaartuigenverordening Dordrecht (1977)
Natuur- en recreatieschap Holl. Biesbosch, SBB, KLPD Dordrecht, Begeleidingsgroep Integrale Veiligheid NP de Biesbosch, politiepost Staart, Havenbedrijf.
Het schap verleent toestemmingen, en ontheffingen voor het
schapsgebied; bijvoorbeeld voor het gebruik van het manifestatieterrein, het wielercircuit, voor het varen Achter de Schotbalken" en voor het berijden van de fietspaden met een motorvoertuig.
De parkwachters HB houden toezicht in het schapsgebied en
controleren. Zij hebben geen bevoegdheden (geen BOA); hiervoor wordt de politiepost Staart of de KLPD ingeschakeld.
Daarnaast controleren de parkwachters het westelijk deel van
het Wantij (vanaf Spoorbrug tot Pr. Hendrikbrug); dit deel behoort tot de vaartuigenverordening Dordrecht, (het schap
krijgt hiervoor geld van de gemeente).
Aantal overtredingen: in totaal te land en te water ca 75 per
maand (in 2002 zijn er 72 overtredingen van de vaartuigenverordening genoteerd).
Veiligheid, rust en openbare orde, natuur- en landschapsbehoud
Op het water wordt vooral gecontroleerd op de zgn. driedagenregeling, op ontheffingen, op illegaal afmeren (in het
riet).

Bij handhaving betrokken
diensten
Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's
Toelichting risicoinventarisatie en prioritering

Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

Op het land wordt vooral gecontroleerd op het voorkomen van
aanstotend gevend gedrag (blootlopers), auto's en bromfietsers
op fietspaden, loslopende honden, achterlaten van afval, illegaal kamperen, stoken van vuur). Mede in overleg met Begeleidingsgroep integrale veiligheid worden zonodig prioriteiten
gelegd
Het toezicht/handhaving is er met name op gericht om het
gebied aantrekkelijk en veilig te houden voor recreatief gebruik
en op bescherming van de natuur- en landschappelijke waarden.
Er wordt zowel op het land als te water dagelijks gecontroleerd
Handhaving dagelijkse controles.
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NB:
Vaargebied behorend tot vaartuigenverordening Holl. Biesbosch:
gebied tussen de twee noordelijke Moerdijkbruggehoofden, Noordoever Nieuwe Meerwede vanaf
Moerdijkbruggehoofden tot aan de Kop van de Oude Wiel, oostelijk deel van het Wantij vanaf de
Spoorbrug tot aan het vaarwater van de Nieuwe Merwede, Sionsloot, Moldiep, Kikvorskil, Helsloot, Dode Kikvorskil, Zoetemelkskil, Katse Gat, Gat van den Hengst, Sneepkil, Houweningswater, overige kreekjes in de Sliedrechtse Biesbosch en Dordtse Biesbosch.

Vaargebied vallend onder de Vaartuigenverordening Dordrecht:
Bruggehof, de oever vanaf Dordtse Kil tot aan Moerdijkbruggehoofden, westelijk deel van het
Wantij, vanaf de Spoorbrug tot aan de Prins Hendrikbrug, inclusief 't Vissertje, de Westergoot, de
Wantijkil, de Vlij en de Vlijhaven, en de 1e en 2e jachthaven.
Ontwikkelingen
Gezien het beperkte toezicht in de Hollandse Biesbosch met name in de vakantieperiode voor de
maanden juli en augustus en in de weekenden, wordt bezien of voor 2005 een pilot kan worden
uitgevoerd met Groenservice Zuid-Holland of met Toezicht van de gemeente Dordrecht. Randvoorwaarde is dat hiervoor geld kan worden vrijgemaakt.
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Naam afdeling/sector:
projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

sector Sport en Recreatie/Stadsmarkten
3, markten
economie, openbare orde en veiligheid
december 2004

ONDERWERP

TOELICHTING

Relevante wet- en regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening
Marktverordening, Verhuurvoorwaarden Zomerkermis
Brandweer/ Preventie, MZHZ/Toezicht, S & R/ Recreatie en
Toerisme, JUDOC, SW, Toezicht (parkeren en stadswacht),
politie, Kamer van Koophandel, Evenementenbureau
Brandweer controle binnen werkveld Ambulante Handel en
Volksfeesten, MZHZ/Toezicht idem brandweer, controle evenementen, JUDOC onze juridische partner in totale werkveld,
SW eikaars ogen in de openbare ruimte. Toezicht op uitstallingen en milieupolitie, volksfeesten en markten, politie openbare
ruimte, KvK controle inschrijvingen, Evenementenbureau controle op ambulante handel
3 markten met totaal 360 marktplaatsen
aantasting fysieke veiligheid, waarmee al dan niet
dodelijk letsel van personen wordt bedoeld
beheersen kwaliteit of sociale veiligheid: wordt het
maatschappelijk leven bedreigd en het gevoel van veiligheid aangetast?
voorkomen van financieel- economische schade
voorkomen van schade aan de (volks) gezondheid
Er zijn geen bijzondere risico's of risicogroepen te onderscheiden.
Vanuit de marktverordening controleert Stadsmarkten alle regels, zonder uitzondering. De kern van de handhaving ligt op
controle papieren marktondernemer, persoonlijke aanwezigheid,
branche, innemen van ruimte, veiligheid etc etc. De marktverordening is daar helder in.
controle 1 x per marktdag
controles
1 x per marktdag * totaal
aantal marktdagen in Dordrecht 1 1 6

Bij handhaving betrokken
diensten
Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving
Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering
Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

geconstateerde overtredingen
strafrechtelijk optreden
bestuursrechtelijk optreden

100
0 processen verbaal
200 corrigerend optreden
5 brieven
3 x per jaar bestuursdwang
1 x per jaar bezwaar/beroep
overig n.v.t.
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projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

4., buitenstandplaatsen, ambulante handel, venten
economie, openbare orde en veiligheid
december 2004

ONDERWERP

TOELICHTING

Relevante wet- en regelgeving
Bij handhaving betrokken
diensten

Algemene Plaatselijke Verordening
SO/Bouwen en Wonen; Brandweer/ Preventie, MZHZ/Toezicht,
JUDOC, SW, Toezicht (parkeren en stadswacht), politie, Kamer van Koophandel
SO/Bouwen en Wonen Toetsing bestemmingsplan. Brandweer
binnen werkveld Ambulante Handel, MZHZ/Toezicht idem
brandweer JUDOC onze juridische partner in totale werkveld,
SW eikaars ogen in de openbare ruimte, Toezicht op uitstallingen en milieupolitie, politie openbare ruimte, Kamer v Koophandel controle inschrijvingen
informatiestandplaatsen (non
48
profit)
informatiestandplaatsen (pro12
fit)
beurzen, bazaars etc. (non
47
profit)
beurzen, bazaars etc. (profit)
24
circussen
3
buitenstandplaatsen
38
kerstbomen
4
oliebollen
6
kermissen
3
venten
12
aantasting fysieke veiligheid, waarmee al dan niet
dodelijk letsel van personen wordt bedoeld
beheersen kwaliteit of sociale veiligheid: wordt het
maatschappelijk leven bedreigd en het gevoel van veiligheid aangetast?
voorkomen van financieel- economische schade
Er zijn/worden geen bijzondere risico's of risicogroepen onderscheiden.
Vanuit de APV controleert Stadsmarkten alle regels, zonder
uitzondering. Doel is dat de vergunninghouders aan alle in de
APV en vergunning gestelde voorwaarden voldoen.

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering
Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

controles
strafrechtelijk optreden
bestuursrechtelijk optreden

1 x per kwartaal
0 processen verbaal
1 0 eerste waarschuwingen;
overig n.v.t.
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projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

5., uitstallingen
economie, openbare orde en veiligheid
december 2004

ONDERWERP

TOELICHTING

Relevante wet- en regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening
beleid Winkeluitstallingen
SO/Bouwen en Wonen; ,
JUDOC, SW, 1, Toezicht (parkeren en stadswacht).
SO in het kader van gevelreclame, JUDOC onze juridische
partner, SW ogen openbare ruimte. Toezicht op afmeting uitstalling
298 vergunningen voor winkeluitstallingen
aantasting fysieke veiligheid, waarmee al dan niet
dodelijk letsel van personen wordt bedoeld
beheersen kwaliteit of sociale veiligheid: wordt het
maatschappelijk leven bedreigd en het gevoel van veiligheid aangetast?
voorkomen van financieel- economische schade
Er zijn/worden geen bijzondere risico's of risicogroepen onderscheiden.
Winkeluitstallingen worden gecontroleerd op vergunning en op
naleving van de grootte van de uitstalling. In het centrum
100 % naleving van de beleidsregels in de buitenwijken soepel.
De winkels moeten allemaal aan alle vergunningvoorwaarden
en/of beleid voldoen.
Er moet 1 keer per kwartaal gecontroleerd worden.
jaarlijks 4 x bij alle winkeliers
controles
geconstateerde overtredingen
ca. 80 per jaar, geen onderscheid naar type; 8 brieven
naar type
strafrechtelijk optreden
0 processen verbaal
bestuursrechtelijk optreden
geen

Bij handhaving betrokken
diensten
Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving
Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering
Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005
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projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

6., volksfeesten
economie, openbare orde en veiligheid
december 2004

ONDERWERP

TOELICHTING

Relevante wet- en regelgeving
Bij handhaving betrokken
diensten

Algemene Plaatselijke Verordening
Brandweer/ Preventie, MZHZ/Toezicht,
S & R/ Recreatie en Toerisme, JUDOC, SW, , Toezicht (parkeren en stadswacht), , politie, Netwerk, Kamer van Koophandel, Liftinstituut, Evenementenbureau,
Brandweer controle binnen werkveld Ambulante Handel en
Volksfeesten, MZHZ/Toezicht idem brandweer, controle evenementen, JUDOC onze juridische partner in totale werkveld,
SW eikaars ogen in de openbare ruimte, , Toezicht op volksfeesten en markten, politie openbare ruimte, KvK controle
inschrijvingen,Evenementenbureau controle op ambulante handel Liftinstituut mogelijke controle op attracties kermis
9 evenementenvergunningen.
aantasting fysieke veiligheid, waarmee al dan niet
dodelijk letsel van personen wordt bedoeld
beheersen kwaliteit of sociale veiligheid: wordt het
maatschappelijk leven bedreigd en het gevoel van veiligheid aangetast?
voorkomen van financieel- economische schade
Er zijn/worden de volgende bijzondere risico's of risicogroepen
onderscheiden: Hangjongeren op de kermis, geen drugs of
alcoholgebruik op kermisterrein, geen wildpiassen, geen scooter rijden op kermisterrein.
Dat het gezin zich veilig voelt op de kermis
Dagelijkse controle tijdens openingstijden.
controles
Alle evenementen worden
gecontroleerd. Stadsmarkten
Toezicht en politie controleren
dagelijks tijdens de zomerkermis.
strafrechtelijk optreden
ongeveer 5 tot 1 0 per jaar
processen-verbaal
bestuursrechtelijk optreden
n.v.t.

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving
Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering

Ambitieniveau handhaving
Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005
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HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

STADSONTWIKKELING/MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE

Versie d. d.

1 5 december 2004

Het handhavingprogramma voor Monumentenzorg en Archeologie omvat 3 projectbladen
1.
Monumentenzorg
2.
Archeologie
3.
Reclame beschermd stadsgezicht.
1 TE HANDHAVEN REGELGEVING GEMEENTE
2.
BOUWEN

Monumentenwet 1998
Monumentenverordening 1 995
Verdrag van Malta 1 992
Diverse toetsingskaders:
Monumentenzorg:
beleidsnotitie reclame beschermd stadsgezicht
beleidsnota Monumenten en Archeologie voor
en door Dordrecht 2004-2010

PD/BOWO, SO/IS/M&A

PD/BOWO, SO/IS/M&A

Archeologie:
beleidsnota Monumenten en Archeologie voor
en door Dordrecht 2004-2010
Rijks-, provinciale- en gemeentelijke- waardenkaarten
14.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Wetboek van Strafrecht, artikel 461 :
verbod op het betreden van een (opgravings)terrein
15.

SO/IS/M&A

RUIMTELIJKE ORDENING

Wet ruimtelijke ordening: paragrafen in bestemmingsplan
Woningwet
Wet Stads en Dorpsvernieuwing

SO/IS/M&A

BESCHIKBARE BUDGETTEN, FORMATIEPLAATSEN, HANDHAVINGSPROGRAMMA'S,
SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

AFDELING

M
A

FTE

BUDGET IN €

0,2 *
0 **

19.200 *
0 **

HANDHAVINGS
PROGRAMMA
2004
neen
neen

SAMENWERKIN
GSOVEREENKO
MST
neen
neen

Toelichting bij*:
*
Controle op naleving Monumentenwet en monumentenvergunning is verweven in het
totale takenpakket, waaronder vergunningverlening.
**
Controle Archeologie bestaat uit signaaltoezicht aan Politie t.a.v. illegaal betreden opgravingterrein.
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

1
Monumentenzorg
15 december 2004

ONDERWERP

MONUMENTENZORG

Interne samenwerkingspartners
Externe samenwerkingspartners
Toelichting handhavingsketen

BOWO
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, politie
Rijksdienst adviseert bij vergunningaanvraag; heeft geen rol
bij uitoefenen toezicht. Politie kan strafrechtelijk optreden
op verzoek (b.v. na aangifte). BOWO schrijft aan op het
moment dat er gebouwd wordt zonder Monumentenvergunning/Bouwvergunning .
Dordrecht heeft ruim 1000 monumenten.
Jaarlijks worden ca. 40* monumentenvergunningen verleent en 65* adviesaanvragen beschermd Stadsgezicht.
behoud van cultuurhistorische waarden, verschijningsvormen en structuren
voorkomen van financieel- economische schade
(aantrekkingskracht Dordrecht als monumentenstad)
Aandachtspunten voor toezicht: heel divers: het gaat er om
monumentale waarden te behouden: Hoofdstructuren,
kleur, roedeverdeling ramen, dakpannen enzovoort.
In de mogelijke of geconstateerde overtredingen is geen lijn
te ontdekken.
Het gaat er om monumentale waarden zien te behouden,
geen ingrepen zonder vergunning.

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

risico-inventarisatie en prioritering

Ambitieniveau handhaving
Programma voor 2005
controle regulier

aantal vergunningen dat is verleend en opgeleverd.
Projecten worden tijdens de uitvoering regelmatig bezocht.
Frequentie: (gemiddeld)
Kleine projecten 1x per maand.
Grote projecten 1 per week.
Altijd opleveringscontrole.
signaaltoezicht door Bouwen en Wonen
controles projecten
n. v. t.
gedoogbeschikking
0**
termijnstelling door hoofd BOWO
0**
beschikking tot toepassing bestuursdwang
0**
beschikking tot toepassing last onder dwangsom
0**
strafrechtelijk proces-verbaal
0**
0**
bezwaar en beroep tegen bestuursrechtelijk optreden
0**
verbeurdverklaring dwangsom
0**
opbrengst dwangsom
effectuering bestuursdwang
0**
0**
verhaalde kosten effectuering bestuursdwang
Toelichting productblad 1
*
Aangepast aan cijfers 2004.
**
Tijdens de uitvoering worden de bouwprojecten met regelmaat bezocht. Voor pas bij de
eindcontrole geconstateerde overtredingen is de ruimte om op te treden, b.v. door op
correctie aan te sturen als er sprake is van een financiering, vrijwel nihil. Dit verklaart
dat geen bestuurlijke of strafrechtelijke handhavingtrajecten worden ingezet.
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Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

Archeologie
15 december 2004

ONDERWERP

Interne samenwerkingspartners
Externe samenwerkingspartners
Toelichting handhavingsketen
Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

Risico-inventarisatie en prioritering

Ambitieniveau handhaving

ARCHEOLOGIE
BOWO

Politie tijdens opgravingen
Archeologie meldt politie dat er opgraving aan de gang is.
Politie handhaaft art. 461 Wetboek van Strafrecht.
Aantal opgravingen varieert. Archeologie onderscheidt attentie gebieden.
Toezichtgebied:
de gehele binnenstad is alles dieper dan 30 cm. beneden
maaiveld. Voor het gebied buiten de (middeleeuwse) binnenstad hangt dit af van de locatie zoals aangegeven op
waardenkaarten en in bestemmingsplannen.
behoud van cultuurhistorische waarden, verschijningsvormen en structuren
voorkomen en tegengaan van bodemverstoringen.
Waarin is niet voorzien: voor het controleren op bouwplaatsen of niet dieper wordt gesloopt dan is afgesproken vanuit
archeologie, is niemand belast met handhaving. Voor het
controleren of niemand illegaal gaten graaft in de stadskern
of op locaties in het buitengebied waarvan bekend is dat de
kans op archeologische waarden groot is en waarbij het
graafwerk in het teken staat van het (illegaal) doen van
archeologische vondsten, is ook niemand aangewezen voor
handhaving.
Het gaat er om monumentale waarden zien te behouden,
geen ingrepen zonder toestemming.
Het tegen gaan van schatgraverij.

Programma voor 2005
controle regulier bij opgravingen
Dagelijks signaaltoezicht*
controles projecten
n. v. t.
Gedoogbeschikking
0
termijnstelling door hoofd M&A
0
beschikking tot toepassing bestuursdwang
0
beschikking tot toepassing last onder dwangsom
0
strafrechtelijk proces-verbaal
Minder dan 1x per jaar
bezwaar en beroep tegen bestuursrechtelijk optreden
0
verbeurdverklaring dwangsom
0
opbrengst dwangsom
0
effectuering bestuursdwang
0
verhaalde kosten effectuering bestuursdwang
0
Toelichting
*
Dagelijkse controle of er buiten normale werkuren geen "illegale schatgraving" heeft
plaatsgevonden op een opgravingslokatie.

57

Projectblad
Beleidsterrein:
Versie d.d. :

Reclame beschermd stadsgezicht.
15 december 2004

ONDERWERP

MONUMENTENZORG

Interne samenwerkingspartners
Externe samenwerkingspartners
Toelichting handhavingketen

BOWO
Geen
BOWO voert de controles uit en treedt op naar aanleiding
van geconstateerde overtredingen.
Reclame:
Dordrecht verleent jaarlijks ca. 30* reclamevergunningen in
het beschermde stadsgezicht.
Welk gevolg van een overtreding wil je voorkomen:
financieel- economische schade ten gevolge van gebrekkige
kwaliteit van het stadscentrum
Het grootste risico op overtreding of aantasting van de kwaliteit ontstaat bij ca. 10 panden. De controle zal daarom
vooral op deze panden worden gericht.
Het aantal aantastingen van de kwaliteit van de binnenstad
beperken tot 0 overtredingen per jaar. Of 1 00 van de reclames in de binnenstad voldoet aan de gestelde regels.

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

risico-inventarisatie en prioritering
Ambitieniveau handhaving

Programma voor 2005
controle regulier

Afspraak met Bouwen en Wonen hierover moeten nog worden uitgewerkt en vastgelegd.
signaaltoezicht door M & A
controles projecten
n.v.t.
Ged oogbeschikking
2x per jaar
termijnstelling door hoofd BOWO
2x per jaar
beschikking tot toepassing bestuursdwang
Minder dan 1x per jaar
beschikking tot toepassing last onder dwangsom
2x per jaar
strafrechtelijk proces-verbaal
Minder dan 1x per jaar
bezwaar en beroep tegen bestuursrechtelijk optreden
1x per jaar
verbeurdverklaring dwangsom
Minder dan 1x per jaar
0**
opbrengst dwangsom
effectuering bestuursdwang
Minder dan 1 x per jaar
verhaalde kosten effectuering bestuursdwang
0**
Toelichting:
Aangepast aan cijfers 2004.
Ondanks het feit dat er dwangsommen verbeurd worden (d.w.z. dat het herstel/beëindigen van de overtreding niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden)
of dat er kosten voor de toepassing bestuursdwang zijn gemaakt, komt het zelden zo ver
dat de verbeurde dwangsommen/kosten moeten worden geïnd. In principe worden ze
wel geïnd.
De rolluikenregeling is niet langer een taak van het bureau Monumentenzorg en archeologie. De Afdeling Inrichting Stadsdelen (hoofd Frank Sieuwerts) is verantwoordelijk voor
het maken en uitvoeren van een nieuwe rolluikenregeling.
VERBETERINGEN 2005

1.

Wat is precies het probleem?

Welk resultaat moet worden bereikt?

Bevoegdheden toezichthouders
Er is op dit moment geen geldig
B & W besluit op grond waarvan de medewerkers
van M & A bevoegd zijn toezicht te houden:
Geldig aanwijzingsbesluit tot toezichthouder Monumentenverordening; legitimatiebewijs AWBtoezichthouder
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Welke stappen?

Stappen samen met collega handhavers?
Wanneer gereed?
Wie is verantwoordelijk voor resultaat?
Wat zijn bepalende factoren?
Wat zijn kritische succesfactoren en
mogelijkheden deze risico's te beheersen?
Wat zijn de consequenties?
(financiën, organisatie en personen)

1 . Voorstel maken tot aanpassing gemeentelijke
monumentenverordening i.v.m. Awb (raadsbesluit).
2. Voorstel maken voor aanwijzing toezichthouders
(B&W-besluit).
3. Laten maken legitimatiebewijzen.
N.v.t.
1 juni 2005
Hoofd bureau M&A
Instemming gemeenteraad en college
Juridische goedkeuring binnen organisatie.

n.v.t.
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HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

STADSONTWIKKELING/PROJECTGROEP
PARKEREN

Versie d. d.

januari 2005

ONDERWERP

TOELICHTING

Beleidsterrein
Relevante wet- en regelgeving
Te verlenen vergunningen, meldingen,
ontheffingen, vrijstellingen
Bij handhaving betrokken diensten
Toelichting handhavingsketen

Verkeer en Vervoer
zie quickscan 2005
zie quickscan 2005

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

Risico-inventarisatie en prioritering

Ambitieniveau

zie quickscan 2005
De Projectgroep Parkeren werkt nauw samen met
de afdeling Toezicht, bureau Parkeercontrole van
Publieksdiensten. Zij zijn immers de handhavers van
het gemeentelijk parkeerbeleid en in die hoedanigheid 'de ogen en oren' op straat. De basis voor een
goede samenwerking vormt een DVO. Periodiek
wordt overleg gehouden en gesproken over praktische en beleidsmatige zaken.
Storingen aan parkeerapparatuur kunnen door de
gebruiker telefonisch worden gemeld aan de centralist van de Stadswacht. Hij of zij zorgt ervoor dat
de melding op de juiste plek terecht komt. Ook
signaleren medewerkers van de Stadswacht problemen op straat en geven die door aan de Projectgroep Parkeren.
Het gereguleerde gebied, waar parkeercontrole de
handhaving voor haar rekening neemt, bestaat uit
de Historische Binnenstad, de 1 9de Eeuwse Schil en
de Transvaalbuurt. Totaal zijn dit circa 5000 parkeerplaatsen (gegevens niet actueel) verdeeld in
circa 3000 betaald parkeerplaatsen en 2000 vergunninghouderplaatsen. Het aantal uitgegeven parkeervergunningen bedraagt circa 5750. Naast
handhaving van deze parkeerplaatsen behoren ook
parkeer- en stopverboden, laad- en loszones, bushaltes, gehandicaptenparkeerplaatsen tot de handhavingstaak van parkeercontrole.
beheersen kwaliteit leefomgeving
voorkomen van financieel- economische
schade
Tussen Toezicht en Beleid is (wordt) een DVO afgesloten. In deze overeenkomst is aangegeven hoe,
waar en wanneer handhaving moet plaatsvinden.
De handhaving beperkt zich alleen tot het centrum,
zodat (parkeer)problemen buiten het centrum niet
gehandhaafd kunnen worden. In de gehele stad zijn
(parkeer)problemen zoals het parkeren op trottoir,
en het parkeren van vrachtwagens, caravans, aanhangwagens en fietsen op plaatsen die daar niet
voor bestemd zijn. Handhaving hiervan ligt op het
bord van de politie maar die geeft daar in de praktijk weinig prioriteit aan. Burgers klagen hierover.
De bereikbaarheid en leefbaarheid van het centrum
zo optimaal mogelijk laten zijn.
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Adequaat handhavingsniveau

Programma voor 2005

Conform DVO. De minimale controlefrequentie van
de parkeerregulering is in:
tariefzone 1 en het gedeelte van tariefzone 2 met avondregulering 3x per dag,
waarvan 1x tussen 09.00 en 14.00 uur,
1x tussen 14.00 en 18.00 uur en 1x tussen 18.00 en 22.00 uur;
het gedeelte van tariefzone 2 zonder
avondregulering 2x per dag, waarvan 1x
tussen 09.00 en 14.00 uur en 1x tussen
14.00 en 22.00 uur en op koopavonden
1x extra tussen 18.00 en 22.00 uur;
het in de 19de Eeuwse Schil gelegen gedeelte van tariefzone 2 zonder avondregulering 1 x per dag en op koopavonden 1 x
extra tussen 18.00 en 22.00 uur.
Op verzoek van de Projectgroep Parkeren en politie
geeft de afdeling Toezicht ondersteuning aan projecten i.h.k.v. schoon, heel, veilig en een bereikbare (binnen) stad. De afdelingen bij Toezicht werken
onderling ook nauw samen op projectbasis bijvoorbeeld bij afval, honden en (parkeer)overlastprojecten.
Controleprogramma zie adequaat handhavingsniveau.
Op parkeergebied (centrum) zijn de verwachtingen
voor 2005:
38.000 overtredingen, waarvan 25%
beschikkingen Wet Mulder en 75% naheffingsaanslagen
15 weggesleepte auto's
12x aanbrengen wielklem
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HANDHAVINGSPROGRAMMA 2005

STADSWERKEN

Versie d. d.

22 november 2004

PROJECTBLADEN:
1
Afval
2
Groen
3
Reclame / graffiti
4
Honden
5
APV / openbaar gebied (art. 2.1.10)
6
Overig / openbaar gebied (water en distels)

7

8

Verkeersmaatregelen:
7.1 Tijdelijke verkeersmaatregelen: APV 2.1 .12
7.2. Bijzonder transport (RDW)
Ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen)

TE BEHEERSEN RISICO'S

Nummer productblad (5)
5 en 8

1, 2, 3, 4, 5 en 7
1, 2, 3, 4 en 6
1 en 4
1, 2, 6 en
1, 2, 3, 4, 5, 6 en
7

Welk risico?
aantasting fysieke veiligheid, waarmee al dan niet dodelijk letsel van personen wordt bedoeld
beheersen kwaliteit of sociale veiligheid: wordt het maatschappelijk leven
bedreigd en het gevoel van veiligheid aangetast?
voorkomen van financieel- economische schade
voorkomen van schade aan de (volks) gezondheid
voorkomen van schade aan de natuur
voorkomen van schade aan het bestuurlijk imago, stemmenverlies, bestuurlijk belang

INFORMATIE BENUT VOOR RISICOANALYSE

Gedeeltelijk

X
X
X

X

5.

bestuurlijk vastgestelde prioriteringsmethode voor reguliere controles
zoals prevap, milieucategorie-indeling, kiezen staat vast
analyse van geconstateerde overtredingen
analyse van nieuwe regelgeving
inventarisatie onder handhavers (waarvan gedeeltelijk uit 2003)
inventarisatie uit klachten en meldingen
wijkmonitoren, d. d.
veiligheidsmonitor, d. d.
landelijk, provinciaal of regionaal vastgestelde prioriteiten , d.d.
uitkomst analyse d. m. v. "tafel van elf"
anders, namelijk: college prioriteiten

De nummers corresponderen met het desbetreffende productblad / onderdeel van SW

62

RISICO-MATRIX

Onderwerp
(= 'probleemomschrijving')

kans

Effect

7.
8.

5
4
1
3
2

2

(2)
3
2
2

(3)
4
3
2

2
2

4
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1
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1

1

1

3" <
D O

3

bestuurlijk
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4.
5.
6.

Afval
Groen
Graffiti en
reclame
Honden
APV
Overig openbaar gebied
Verkeer
Ondergrondse
infra

(D

natuur

1.
2.
3.

(a)
5
2
5
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kwaliteit

—K
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gemiddeld
effect
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3
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B CD

Risico

in woorden

(a)x
(b)

(6)
3
2
2

(b)
2,0
1,5
1,0

(0
10
3
5

gemiddeld
zeer klein
klein

3
2
1

1.6
1,0
0,5

8
4
0,5

gemiddeld
klein
zeer klein

1
2

0,8
1,0

2,4
2,0

zeer klein
zeer klein

HANDHAVINGSPRIRORITEITEN (1)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afval
Honden
Graffiti en reclame
APV
Openbaar groen
Verkeer
Ondergrondse infrastructuur
Overig openbaar gebied

AMBITIENIVEAU HANDHAVING

1 . Afval
2. Honden
3. Graffiti en reclame
4. APV
5. Openbaar groen
6. Verkeer
7. Ondergrondse
infrastructuur
8. Overig openbaar
gebied

Vermindering afval op straat en verbetering aanbiedgedrag afval
Vermindering overlast door honden
Vermindering verloedering ( = minder graffiti en illegale reclame op
straat)
Vermindering onveilige situaties en verbetering gebruik openbaar gebied
Vermindering misbruik van het openbaar groen en illegale boomkap
Verbetering verkeersveiligheid en naleving richtlijnen
100 % van de kabels en leidingen liggen op de juiste locaties bij correcte
uitvoering
Juist gebruik van het openbare gebied.
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BENODIGDE CAPACITEIT (IN FORMATIEPLAATSEN) OM AMBITIENIVEAU TE REALISEREN

(inclusief formatie afdeling Toezicht)
Beschikbaar in FTE (2004/2005)
Benodigd in FTE
1 . Afval
4,25
2. Honden
3,15
3. Graffiti en reclame
0,7 +pm
4. APV
1,0
5. Openbaar groen
1,4
*
6. Verkeer
7. Ondergrondse infrastruc1,0
tuur
#
8. Overig openbaar gebied
Totaal benodigde capaciteit
1)
D
Totaal beschikbare capaciteit .
11,0
Verschil
1)
SW heeft nog geen herberekening gemaakt voor de formatie voor 2005. SW gaat vooralsnog uit
van dezelfde formatie als in 2004.
Handhavingsprioriteiten (2)
Toelichting De handhavingsprioriteiten SW voor 2005 zijn vooralsnog niet gewijzigd.
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Projectblad:
Beleidsterrein:
Versie d.d.:

1
Afval
19 november 2004

Onderwerp
Relevante wet- en regelgeving

Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Toelichting
Afvalstof fenverordening
Wet Milieubeheer / WVO
Algemene Plaatselijke Verordening
Sector Stadswerken
afd. Toezicht / Milieucontrole
JUDOC
Netwerk
Politie (RBHZ)
BST
ZHEW
MZHZ
BOWO
Afspraken voor samenwerking met:
afd. Toezicht / Milieucontrole: handhaven / optreden
op basis van jaaropdracht;
JUDOC: waar nodig (ad hoc) voor juridisch advies;
Netwerk: jaaropdracht reinigen, afval inzamelen en
Handhavingsteam; Handhavingsteam (= Netwerken
mét Milieucontrole) richten zich op meldingen en
speerpunten.
Politie: inschakelen voor recherche werk bij ernstige
zaken
BST: extra inzet in de intensieve wijken.
ZHEW: inschakelen bij waterverontreiniging
MZHZ: inschakelen bij o. a. bodemverontreiniging
BOWO: inschakelen bij sloop asbest.
Aantal
Soort
in (betonnen) cocon
Wijkcontainers
995
inpandig
154
ondergrondse containers
60
Minicontainers
geregistreerde mini's
31.000
vermiste mini's
bedrijfsafvalcontainers op straat
inwoners in Dordrecht
huishoudens
per 1-1-2004:
Hotspots

± 5.500
200
1 20.000
52.000
110
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Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering:

Aantasting kwaliteit leefomgeving door:
overlast vuile straat
oneigenlijk gebruik (misbruik) van openbare afvalvoorzieningen (= wijkverzamelcontainers of ondergrondse
containers) door:
*
mensen in bezit van een mini container
*
bedrijven (die een afzonderlijk contract behoren te
hebben)
*
iedereen bij afval op straat of naast container
milieu risico's (bodem lucht en water) door: olielozingen, asbest, gevaarlijk afval of ander illegale stort of
dump.
Prioriteitsvolgorde in handhaving:
1.
Klachten, meldingen en hotspots
2.
Routinematige controle
3.
Speerpunten / projectmatige aanpak, zoals themaacties
Accenten:
Visuele vervuiling door bijvoorbeeld grofvuil op straat
en capaciteitstekort van containers door oneigenlijk
gebruik (grof vuil, bedrijfsafval, ongescheiden afval):
schadelijk voor leefomgeving, geen milieuschade.
Aanpak: gericht op opsporing dader en vergrotting
pakkans (preventieve werking).
Milieuschade (vrijkomen schadelijke stoffen): altijd
aanpakken en oplossen, hoewel veelal geen visuele
schade.
Gezondheidsrisico altijd aanpakken en oplossen, veelal in samenwerking met andere diensten (calamiteiten).
Prioriteit

Ambitieniveau handhaving

Meldingen mét daderindicatie hebben altijd prioriteit.
Strategie handhaving: meer verbaliseren / minder
waarschuwen.
Het accent in de aanpak ligt bij voorlichting en adequaat optreden bij incidenten. Het effect hiervan is
een verschuiving van curatief naar preventief optreden.
Het ambitieniveau over 2005 is bijdragen aan:
geen afval op straat, afval op de juiste wijze aanbieden en
geen milieudelicten. Tot nu toe wordt hier nog niet op gemeten, het meten is het aantal verbalen en urenverantwoording
af d. Toezicht.
Door de 'hotspot'-benadering (accent legen op knelpunten)
moet het aantal klachten dalen.
De speerpunt benadering werkt meer preventief. Voorbeeld:
Overlast bij ondergrondse containers in de Binnenstad is groot.
>
incidentele controle (op hotspots) beperkt het probleem;
>
vier weken intensieve controle, plus daarna regelmatig blijven controleren (= thema-actie), geeft een hoge pakkans: de overlast vermindert daardoor structureel.
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Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

Huishoudelijk
afval
Illegaal bedrijfsafval
Containers op
straat

Toezicht

Kernbegrippen:
Bij overtreding op heterdaad direct een PV geven;
Waarschuwingen worden zo min mogelijk gegeven;
Milieucontroleurs dienen gemiddeld 75 % van de productieve
tijd zichtbaar op straat te zijn;
Meldingen moeten voor 98 % binnen twee dagen zijn afgedaan;
De geplande overschakeling op ondergrondse containers vergt
specifieke inzet om afvalgedrag om te buigen (terugdringen
bijvuil). Milieucontrole streeft naar de mogelijkheid om bestuursrechtelijk te handhaven.
controle
mini-pv
pv
waarschuwing
permanent
0
350
100
permanent
projectmatig

0
0

25

50

0

30
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Projectblad:
Beleidsterrein:
Versie d.d.:

Flora en Fauna: Groen en bomen
19 november 2004

Onderwerp
Relevante wet- en regelgeving
Bij handhaving betrokken
diensten

Toelichting
handhavingsketen

Toelichting
Algemene Plaatselijke Verordening (4.4 = bomenverordening)
Boswet
(in principe) alle milieuwetten
Sector Stadswerken
afd. Toezicht / Milieucontrole
JUDOC
Min. van LNV (Staatsbosbeheer)
1.
Bomen
Sinds de Bomenverordening van 1997 is alleen nog voor geregistreerde (= waardevolle) boom een kapvergunning vereist. Voor de
overige bomen (circa 75 %) niet meer.
Een kapvergunning kan worden verleend mét of zonder herplantplicht.
Handhavingswerkwijze:
a
Opzichters van sector Stadswerken: signaleren een illegale boomkap en geven dat door aan afd. Toezicht/MC.
b.
Melding (bewoner of iemand anders) van een boomkap:
check of dit illegaal is: zo ja >stap a.
c.
Medewerker van afd. Toezicht maakt mini-PV of proces
verbaal op.
d.
Bij proces verbaal bepaalt de rechter de strafmaat.
e.
Controle op herplantplicht; incidentele controle op locatie.
Eén keer per jaar: een brief naar vergunninghouder met
verzoek om reactie of er een nieuwe boom geplant is.
2.
Openbaar groen
Routinematige controle door de afd. Toezicht (MC), aangevuld door
meldingen van medewerkers van Stadswerken.
3.
Buitengebied:
Routinematige controle door de afd. Toezicht (MC), aangevuld door
meldingen van medewerkers van Stadswerken.
Afspraken voor samenwerking met:
afd. Toezicht / MC: Handhaving op basis van jaaropdracht
SW. Bij ernstige zaken of capaciteitsgebrek wordt de politie ingeschakeld;
JUDOC: indien nodig voor juridisch advies (o.a. in geval
van bestuurlijke handhaving (uitvoering door de sector
zelf);
SBB: is verantwoordelijk voor handhaving in van de (bij
het min, van LNV) geregistreerde bosgebieden.
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Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering

Soort
Aantal
geregistreerde bomen
10.340
complexen (parken / landgoederen)
9
Oppervlakte openbaar groen
± 450 ha
Oppervlakte buitengebied
circa 3.000 ha
Aantasting kwaliteit leefomgeving door:
1.
Illegale kap van waardevolle bomen;
2.
Oneigenlijk gebruik van het openbaar groen;
3.
Negatieve gevolgen voor landschap of milieu (bodem,
lucht en water) door bijvoorbeeld (mest)lozingen, illegale
bouw en vernielingen.
Risico's:
bij bomen heel laag: in de praktijk blijkt dat de huidige
werkwijze acceptabel is, er worden hoegenaamd geen
bomen illegaal gekapt,
bij het groen betreft het vooral parkeren in het groen, en
dan specifiek bij evenementen. Daarnaast: illegaal in gebruik nemen van stukjes openbaar groen naast de tuin (in
de woonomgeving vooral in wijken met veel groen, zoals
Sterrenburg).
Prioriteiten:
1.
Bomen
Prioriteit ligt bij adequaat optreden bij incidenten. Het
2.
a.
b.
c.

Ambitieniveau handhaving

Openbaar groen
parkeren in het groen,
vernielingen in/aan het groen en
oneigenlijk gebruik van het groen, waar onder illegaal in
gebruik nemen van stukjes groen naast de tuin.

3.
Buitengebied.
Alles op milieugebied (zie nota aan B&W van 12 mei 1992)
Maximaal doel:
geen illegale kap van bomen;
geen misbruik van het openbaar groen;
geen aantastingen van het landschap of milieu.
Het haalbare ambitieniveau nog niet 100% SMART geformuleerd.

69

Adequaat handhavingsniveau; Programma voor
2005

1 . Bomen

2. Openbaar groen

3. Buitengebied

Is globaal gelijk aan 2004. SW verwacht geen grote afwijkingen.
Bij illegaal in gebruik genomen openbaar groen: eerst ernstige zaken
handhaven, circa vi f acties per jaar.
waar
mini- pv
controle
schu
pv
wing
Illegale
0
50
5
Stads
1 50 controles
boomwerop herplantkap
ken
plicht;
± 1 5 stuks
incidentele
controle op locatie.
Eén keer per
jaar: een brief
naar vergunninghouder
met verzoek
om reactie of
er een nieuwe
boom geplant
is.
± 5 signaleringen illegale
kap
Toe0
0
± 5 stuks controles
zicht
n. a. v. meldingen illegale
kap door SW en burgers
Groen
0
ToeGerichte controle eve0
300
(parkezicht
nementen, hotspots,
ren)
n. a. v. meldingen
Groen
0
Routinematige controle.
0
50
overig
Alle
50
10
Routinematige controle.
00
milieuaspecten
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Projectblad:
Beleidsterrein:
Versie d.d.:

Leefbaarheid en kwaliteit openbaar gebied:
Reclame en graffiti
19 november 2004

Onderwerp
Relevante wet- en regelgeving

Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingsketen

Toelichting
Algemene Plaatselijke Verordening (art. 2.1.10)
Regeling voorwaarden reclameborden aan lichtmasten ( =
uitwerking APV)
Stadswerken
Af d. Toezicht / Milieucontrole
Bouwen en Wonen
JUDOC (ad hoc)
G&D-Promotions te Wormerveer
1.
Reclame
Regelgeving (beHandhaving
Taakverdeling:
leid) en vergunD
ningverlening
BOWO
BOWO
a.
Reclame op gevels en bouw
werken
Stadsmarkten
Stadsmarkten
b.
Uitstallingen
(t. b. v. winkels)
Provincie
Provincie
c.
Reclame buiten
de bebouwde
kom
Stadswerken
Stadswerken,
d.
Alle overige reG&Dclame
Promotions
en Toezicht
1) Meldingen over (mogelijke) illegale zaken worden over en
weer doorgegeven
Handhavingswerkwijze:
Ad. a
BOWO schrijft eigenaren van grote illegale reclameborden aan (na meldingen en inspectie). Zie verder programma BOWO.
Ad. b
Uitstallingen: zie verder programma SMK.
Ad. d. Reclame:
Stadswerken (af d. Uitvoering) voert 2 x per maand
een schouwronde uit op hoofdroutes ( = jaaropdracht), én reageert op meldingen;
G&D controleert 3 keer per week alle routes met
drievlaksborden;
afd. Uitvoering controleert twee keer jaar alle de
lichtmastreclame én reageert op meldingen.
Met Toezicht zijn nog geen structurele afspraken
gemaakt.
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2. Graffiti en wildplakken
Schouwrondes van de afd. Toezicht, aangevuld met meldingen via het E-loket en de Wijklijn. Dienstverleningsovereenkomst schoonmaakregeling Binnenstad met afd. Toezicht
(Stadswacht) geldt voor drie jaar (mei 2002 - mei 2005).
Hoofdroutes:1 x per 14 dagen schoonmaken;
Openbaar gebied: alleen verwijdering van discriminerende leuzen;
Voor het overige gebied in Dordrecht komt (volgens
planning) medio 2005 beleid.

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

Toelichting risico-inventarisatie
en prioritering

JUDOC: waar nodig (ad hoc) juridisch advies.
Onderwerp
Aantal
Reclame
Locaties drievlaksborden
250 stuks in één vergunning
Locaties voor spandoeken
5
Billboards
17
Te inspecteren gebied
alle straten en wijken in heel
Dordrecht
Graffiti:
Objecten in de Historische
2.160
Binnenstad
Vervuild objecten NUL740
meting medio 2002
Overeenkomsten met parti370
culieren
Gemeentelijke objecten
160
Aantasting kwaliteit leefomgeving door:
verloedering door ongewenste reclame en/of graffiti;
negatieve gevolgen voor stad en landschap door
illegale (reclame)borden;
NB.
Mogelijk gevolg is imagoschade Dordrecht met
vervolgschade: kans op daling economie / toerisme.
Voor eigenaren panden: schade aan gevels en andere bouwwerken.
Reclame: De routes of locaties waar op grond van ervaring
een grote kans op overtreding is, krijgen prioriteit bij de controle. Dit zijn nu vooral de Binnenstad en de doorgaande
routes.
Bedrijven hebben in 2005 een algehele controle op illegale
reclame gekregen. De uitvoering van deze handhavingactie
wordt in 2005 voortgezet.
Graffiti: alleen Binnenstad én doorgaande routes.
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Ambitieniveau handhaving

Ideaal:
Doel:

Geen illegale reclame en geen zichtbare storende
graffiti.
Zo spoedig mogelijk de (openbare) ruimte in de
gewenste situatie terugbrengen.

Graffiti en wildplakken:
Doel:
*
verloedering daalt in 2005 met 5% t.o.v. 2002
(monitor Leefbaarheid & Veiligheid). De bewerkte
panden zijn meestal vaak niet van de gemeente.
Stadswerken is bevoegdheid de gevels te reinigen
bij een overeenkomst.
*
50% van de vervuilde objecten bij de nulmeting in
2002 doen mee met de schoonmaakregeling.
Middel is het herinstellen van de 'ketenbenadering:
1.
aangifte door slachtoffer;
2.
actie: schoonmaken of herstellen
3.
intensivering opsporing en vervolging.
Reclame:
1.
na melding: z.s.m. verwijdering illegale reclameuiting;
2.
informeren daders. Bij recidivisten, meer dan 5
sandwichborden of grotere zaken: aanschrijven van
daders en/of opdrachtgevers;
3.
Bij urgentie / notoire overtreders: toepassen bestuursdwang of bestuurlijke boete.
Wildplakken:
1.
(Milieu)politie kan nu al optreden (pakkans is nu
zeer gering)
2.
In 2005 wordt beleid ontwikkeld voor het terugdringen van de overlast.
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Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005
controles
Reclame

SW

G&D

Graffiti;
wildplakken
SW

TZ

Schouwrondes
2 x per maand
op hoofdroutes
en alle lichtmasten én
reageert op
meldingen via
E-loket en
Wijklijn
controleert 3
keer per week
alle routes met
drievlaksborden
controles

Doorgaan op de koers van 2004, mét verbetering op onderdelen. 2005 is een prognoses.
waarschuwing
verwijder- verwijderde
opdracht tot
bestuursdwang
de sandoverige illegale
verwijdering
wichborreclame
borden
den
100
75
25
5

5

3

0

0

Schouwrondes
op hoofdroutes
aangevuld met
controles
n. a. v. meldingen via het Eloket en de
Wijklijn
Schouwrondes
in de Historische Binnenstad, aangevuld met controles n. a. v.
meldingen via
het E-loket en
de Wijklijn
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Projectblad:
Beleidsterrein:
Versie d.d.:

Hondenbeleid
19 november 2004

Onderwerp
Relevante wet- en regelgeving
Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Toelichting
Algemene Plaatselijke Verordening (art. 2.4.22)
Sector Stadswerken
afd. Toezicht / Milieucontrole
JUDOC (ad hoc)
Netwerk
Handhavingstrategie
De trits: goede voorzieningen, adequate voorlichting, betrokkenheid van hondenbezitter in combinatie met de speerpunt
benadering in de handhaving werkt op de duur positief. Hierdoor werkt curatieve benadering geleidelijk omgezet in omgezet in een preventieve werkwijze.
Afspraken voor samenwerking met:
afd. Toezicht / Milieucontrole:
op basis van jaaropdracht.
Werkwijze Milieucontrole:
iedere milieucontroleur (8) is verantwoordelijk voor
één wijk;
iedere melding wordt binnen 4 dagen gecontroleerd
én teruggekoppeld naar de melder;
JUDOC: indien nodig (ad hoc) juridisch advies;
Netwerk: reinigen uitlaatvoorzieningen.
Aantal
Soort

verboden-voor-honden locaties

(opgave afd. Belastingen):
5.500
385

uitlaatgebieden

200

hondentoiletten

27

hondenspeelvelden

10

inwoners in Dordrecht

1 20.000

huishoudens

52.000

honden

Hotspots per

Te beheersen risico's

1-11-2004:
45
stuks
Aantasting kwaliteit leefomgeving door:
overlast door vuile straat en kinderspeelplekken;
onveiligheid door loslopende of gevaarlijke honden;
sociaal maatschappelijk ongewenst gedrag.
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Toelichting risicoinventarisatie en prioritering

Prioriteitsvolgorde in handhaving / handhavingstrategie
1.
Klachten en meldingen (o.a. via Wijklijn)
2.
Speerpunten / projectmatige controle:
hotspots
thema-acties
3.
Routinematige controle
Hoge prioriteit hebben:
meldingen mét daderindicatie;
hotspots (locaties met veel klachten);
adequaat optreden bij incidenten.
Daarnaast heeft voorlichting en communicatie een hoge prioriteit.

Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

Loslopen honden
Niet ruimen uitwerpselen
Honden op verboden plek

Hotspots
klachten

Het effect van deze aanpak is een verschuiving van curatief
naar preventief optreden.
Maximaal doel: geen drollen in het openbare gebied, geen honden op verboden plekken en aangelijnd waar nodig.
Goede voorzieningen, adequate voorlichting, betrokkenheid
van hondenbezitter in combinatie met de speerpunt benadering
(curatief) werkt op de duur preventief.
Programma voor 2005 wordt bepaald na evaluatie en analyse
over 2004. Verwachting: geen significante afwijkingen t.o.v.
2004.
mmipv
controle
waarpv
schuwing
Toezicht
routine matig
O
250
O
controle: continue
n.a.v. klachten
en meldingen
± 50 stuks
Elke hotspot wordt 5 7 keer gecontroleerd
Minimaal 1 x controle
per klacht of melding
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Projectblad:
Beleidsterrein:
Versie d.d.:

APV-'s openbaar gebied
22 november 2004

Onderwerp
Relevante wet- en regelgeving
Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering

Ambitieniveau handhaving

Toelichting
Algemene Plaatselijke Verordening APV (art. 2. 1.10): illegale
voorwerpen of stoffen aan, op, in, boven of onder de weg
Sector Stadswerken
JUDOC
Particulieren en bedrijven
Afd. Toezicht (MC)
Handhavingwerkwijze:
1 . Regulier
>
aanvragen (van een particulier of en bedrijf) toetsen
>
vergunning al of niet verlening
>
controleren.
2. Afwijkingen: signaaltoezicht /schouw door opzichter APV
Bij illegaal gebruik of zonder toestemming aanbrengen element: toetsen of situatie acceptabel is:
>
bij 'ja': vergunning verlenen;
>
bij 'nee' opdracht geven in oorspronkelijke staat terug
brengen;
>
bij weigering uitvoering opdracht: aanschrijven.
Het volledige handhavingschema is beschreven in het "APVschema" van de coördinator Bereikbaarheid (WT).
Afspraken:
Toezicht: 1 FTE.
JUDOC: juridisch advies waar nodig (ad hoc);
afd. Toezicht: wordt ingeschakeld bij BOA-zaken en
excessen. (NB: SW moet met MC nog strategische
werkafspraken maken).
Deelgebied: geheel Dordrecht (stedelijk en buitenstedelijk)
Omvang: totaal: 8.500 ha.
Prognose aantal vergunningen 2005: 600.
Aantasting kwaliteit openbare ruimte door:
illegale aanbrengen elementen van het openbare gebied;
creëren onveilige situaties.
Toezicht onderbrengen bij diverse opzichters (als onderdeel
van het reguliere werk) bleek niet voldoende. Hierdoor ontstond een oncontroleerbare wildgroei van niet legale plaatsingen en plaatsingen die niet voldoen aan de voorwaarden,
waardoor de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding
kwam, nog los van het feit dat deze toename sociaal ongewenst is.
Er is nu 1 FTE toezicht beschikbaar. Prioriteit ligt bij adequaat
optreden na meldingen en op controles. Vanwege de hoge
overlast is het zwaartepunt van toezicht in 2004 verlegd naar
controle op grotere bouwplaatsen; door deze wijziging zijn,
met de huidig inzetbare capaciteit, reguliere wijkinspecties niet
inpasbaar, l. v. m. capaciteit in 2004 wél mondelinge nog geen
aanschrijvingen
Ideaal: geen illegale situaties.
Meldingen, zowel intern als extern (bijvoorbeeld Wijklijn), worden bepalend voor de inzet van de toezichthouder.
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Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

Stadswerken

Stadswerken

Elke vergunning wordt minimaal twee keer gecontroleerd (totaal ca 1.200 controles)
controle
waarLast
bestuurs intrekken
onder
dwang
vergunschuwing
dwangning
som
Routinematige
5
0
maximaal
25
controle als on3
derdeel regulier
werk; elke vergunning wordt
minimaal twee
keer gecontroleerd (totaal ca
1.200 controles)
Controles n. a. v.
5
klachten en meldingen
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Projectblad:
Beleidsterrein:

Versie d.d.:

6
Openbaar gebied / overig:
* Distelverordening
* Watergangen (dam, duiker of vlonder in, aan of over watergangen)
19 november 2004

Onderwerp
Relevante wet- en regelgeving

Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingsketen

Toelichting
Algemene Plaatselijke Verordening APV
Distelverordening
Keur waterschap
Sector Stadswerken
Particulieren en bedrijven
Waterschap en provincie
JUDOC
1. Watergangen
Taakverdeling
beleid en opdrachtverlening
Hoofdwatergangen
Waterschap Hollandse
Delta

handhaving
Waterschap
Hollandse
Delta
Overige watergangen
Stadswerken
Opzichter
SW
Distelverordening
Provincie Z-H
Opzichter
SW
Formeel handhaven bij watergangen kan omdat de legger nu
rechtskracht heeft. Handhavers (waterschap en gemeente)
reageren primair op aanvragen, meldingen en signaleringen van
of bij incidenten. De reguliere keten is:
1.
Aanvraag indienen en toetsen;
2.
Vergunning verlening of weigeren én en controleren;
3.
Inspecteren door signaaltoezicht en schouw én waar
nodig handhavend optreden.
Bij illegaal gebruik of zonder toestemming aanbrengen element
toetsen of situatie acceptabel is:
>
bij 'ja': vergunning verlenen;
>
bij 'nee' opdracht geven in oorspronkelijke staat terug
brengen;
>
bij weigering uitvoering opdracht: aanschrijving.
JUDOC: juridisch advies waar nodig (ad hoc).
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Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering
Ambitieniveau handhaving
Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

2. Distelverordening
1.
Melding komt (ergens) binnen en wordt doorgegeven
aan Stadswerken (klager is vaak de gebruiker van het
belendende perceel);
2.
Opzichter SW schouwt ter plekke of er sprake is van
overtreding en zo ja: lastgeving naar de rechthebbende van het perceel. Zo nodig vraagt hij advies aan de
directie van LNV;
3.
Opzichter SW schouwt of de lastgeving is uitgevoerd.
4.
Zo ja: einde oefening
Zo nee: gemeente verwijdert zelf de distels en brengt
deze kosten bij de rechthebbende van het perceel in
rekening.
Doelgebied: geheel Dordrecht
Er zijn op dit moment geen exacte aantallen bekend.
Watergangen: naar schatting: + 10 vergunningen
per jaar.
Distels: gemiddeld één melding per vijf jaar.
Aantasting kwaliteit openbare ruimte door:
a.
ongewenste wijzigingen in de watergangen;
b.
een zodanige groei (en zaadvorming) van distels dat
daardoor schade voor de landbouwsector ontstaat.
Prioriteit ligt bij adequaat optreden na meldingen of signalering
van gevaarlijke situaties.
Geen blijvende illegale of gevaarlijke situaties.
1. Watergangen
Bij watergangen worden betrokken benaderd bij groot onderhoudsmaatregelen (baggeren en beschoeiing vernieuwen). Bij
geconstateerde illegale én ongewenste situatie wordt in overleg naar een voor alle partijen passende oplossing gezocht (dat
lukt in de praktijk altijd).
2. Distelverordening
Geen reguliere inspectie door SW. Opzichters reageren op
meldingen. SW heeft geen voornemen om een Programma
voor 2005 te maken.
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Projectblad:
Beleidsterrein:
Versie d.d.:

7.1
APV- Afsluiting wegen / Openbare orde en Veiligheid
22 november 2004

Onderwerp
Relevante wet- en regelgeving
Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingsketen

Toelichting
Algemene Plaatselijke Verordening APV (art. 2. 1.1 2)
Sector Stadswerken
Aannemers, bedrijven en particulieren
Politie
Brandweer
JUDOC
Handhavingswerkwijze:
1.
Regulier: verzoek om advies > controleren
2.
Afwijkingen: controle, signaaltoezicht
Afspraken:
Geen.
Toelichting: Sinds het samengaan van Gemeentepolitie en
Rijkspolitie, heeft de politie de controle en handhavingstaak,
als het gaat om afsluitingen en verkeersmaatregelen, teruggegeven aan de gemeenten. Sinds 1 november 2004 is er vanuit
de politie een verkeersadviseur aangesteld voor toetsing van
aanvragen en het coördineren van inzet van handhaving.
Werkafspraken hiervoor moeten nog worden opgesteld; vooralsnog samenwerking in regie.

Kengetallen handhaving
Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering

Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

JUDOC: juridisch advies waar nodig (ad hoc).
Deelgebied: heel Dordrecht (stedelijk en buitenstedelijk).
In 2005: circa 70 stuks te verlenen vergunningen.
Aantasting kwaliteit openbare ruimte door:
illegaal afsluiten van wegen
onveilige situaties
overtreden van voorwaarden en richtlijnen
inbreuk op de leefbaarheid
Uit ervaring van nood- en hulpdiensten én klachten van burgers is gebleken dat het afsluiten van wegen vaak laat en met
beperkte informatie (b. v. zonder tekeningen) wordt aangemeld, waardoor vaak ongewenste situaties ontstaan in zowel
verkeersveiligheid als leefbaarheid. Ook is er vaak onduidelijkheid over afspraken.
Dit kan ondervangen worden, wanneer na toetsing voorwaarden en richtlijnen in een document (ontheffing) vastgelegd
wordt. JUDOC onderschrijft deze werkwijze.
In het verlengde van dit advies heeft de politie weer besloten
tot het aanstellen van een verkeersadviseur binnen het korps
ZHZ, ter toetsing van tijdelijke verkeersmaatregelen en de
handhaving daarop; in het verlengde daarvan ligt de inzet van
handhaving.
Vastleggen van alle aanvragen > aanvraag voorleggen voor
advies aan handhavingdiensten> gemaakte afspraken omschrijven in ontheffing > handhaving met voorkennis.
Alle verzoeken vastleggen in aanvragen. Voorwaarden, richtlijnen en afspraken omschrijven in ontheffing. Maatwerk inzet
handhaving. Dit vergunningstraject is geïmplementeerd.
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Projectblad:
Beleidsterrein:
Versie d.d.:

7.2
Bijzonder Transport / Openbare orde en Veiligheid
19 november 2004

Onderwerp
Relevante wet en regelgeving
Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingketen

Kengetallen handhaving
Te beheersen risico's

Toelichting risicoinventarisatie en prioritering

Ambitieniveau handhaving

Adequaat handhavingniveau
Programma voor 2005

Toelichting
Wegen Verkeers Wet (WVW art. 1 49)
Sector Stadswerken
Bedrijven en particulieren
Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
JUDOC
Handhavingwerkwijze:
1.
Regulier: vergunningtraject gemandateerd aan RDW
(mandaat geldt binnen vastgestelde parameters =
maatgeving)
2.
Afwijkingen: verzoek deeladvies buitenmaats transport > vergunning verlenen > signaaltoezicht, in bijzondere gevallen schouwen (Opzichter APV)
Afspraken:
RDW gemandateerd.
JUDOC: juridisch advies waar nodig (ad hoc).
Deelgebied: heel Dordrecht (stedelijk en buitenstedelijk)
Aantasting kwaliteit openbare ruimte door:
onveilige situaties
verkeersopstoppingen
schades
Dit traject bestaat al langer en is volledig ingericht (inclusief
schriftelijke afspraken), en wordt getoetst door bestaande
wetgeving en reglementen en hebben we al langer ervaring
mee. De huidige risico's zijn geminimaliseerd tot alleen schades. Bij tevoren ingeschatte risicogevallen (bijzondere routes)
wordt geschouwd.
Ondervangen van alle schaderijdingen, d. m. v. snelle en heldere
aansprakelijkheidstelling.
Nog in 2004 worden in samenwerking met de RDW zogenaamde Transport-Corridors ingesteld, waardoor de routes van
en naar de belangrijkste bedrijventerreinen worden vastgelegd,
zodat het afwijken van die Corridors en het veroorzaken van
onnodige schade tot een minimum beperkt wordt.
SW heeft hierin geen handhavingstaak. Wel werk aan schadeverhaal.
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8
Openbare orde en Veiligheid / Ruimtelijk Beleid,
Ondergrondse infrastructuur
19 november 2004

Onderwerp
Relevante wet- en regelgeving

Bij handhaving betrokken diensten

Toelichting handhavingsketen

Kengetallen handhaving

Te beheersen risico's

Toelichting
Telecommunicatiewet
Telecommunicatieverordening
Concessieovereenkomsten met Eneco
Concessieovereenkomsten met Evides
Algemene Plaatselijke Verordening
Handboek voor het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen (gem. Dordrecht, maart 2004)
Sector Stadswerken
Nutsbedrijven
Particulieren en/of bedrijven
JUDOC
Handhavingswerkwijze:
1.
Aanvraag toestemming nutsbedrijf
2.
Vergunning verlenen / instemmingbesluit (telecom)
door Gemeente Dordrecht / SW
3.
Controle door SW/ Uitvoering. Eén opzichter van SW
toetst continue de werkzaamheden.
4.
Bij afwijking tracé of maatvoering, of niet juist herstellen bestrating: opdracht verlenen tot juist uitvoeren.
>
bij 'ja': geen vervolg.
>
bij 'nee' overleg via coördinatiecommissie Ondergrondse infrastructuur;
>
bij weigering opdracht: werk stil leggen én aanschrijving.
5.
Gegevensbeheer Ondergrondse infrastructuur.
Afspraken voor samenwerking met:
afd. Uitvoering/ SW: op basis van vergunningverlening volgens punt 3 hierboven.
JUDOC: juridisch advies waar nodig (ad hoc).
Nutsbedrijven: zijn verantwoordelijk voor het goed
uitvoeren van de werkzaamheden.
Particulieren en/of bedrijven: verantwoordelijk voor
het juist aansluiten van hun leidingen naar het openbare gebied.
Bereik: het gehele Eiland van Dordrecht
Omvang bestand (in kilometers totaal of per jaar) is niet bekend.
Aantal aanvragen vergunningen en verleende vergunningen
t.b.v. ondergrondse infra 2005: 160 stuks.
Aantasting kwaliteit leefomgeving door:
onveiligheid door onjuist uitvoeren (verkeerd tracé of
gevaar door niet op de juiste wijze de verharding te
herstellen);
rechtsongelijkheid (als nutsbedrijven hun eigen gang
gaan).
belemmering toegankelijkheid belangen andere nutsvoorzieningen bij onderhoud en calamiteiten.
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Toelichting risicoinventarisatie en prioritering

Prioriteit ligt bij een tijdig en goed overleg met nutsbedrijven,
waardoor ongewenste situaties worden voorkomen.

Ambitieniveau handhaving

Knelpunt: onduidelijkheid wie bevoegd is om een werk stil te
leggen bij onjuiste uitvoering. Dit wordt nu uitgezocht, het is
een lastig en daardoor lang traject.
Ideaal:
a.
Alle kabels en leidingen op de juiste plaats én het
werk 100% kwalitatief goed uitgevoerd.
b.
Een geheel actueel bestand.
Realistisch en haalbaar:
a.
Kabels en leidingen worden voor 90 % goed uitgevoerd.
Afwijkingen worden na eerste aanzegging hersteld;
Kwaliteit straatwerk wordt door de KPN slecht uitgevoerd, de andere nutsbedrijven laten het door de gemeente doen. De gemeente voert met ingang van 1
januari 2005 ook het straatwerk van de KPN uit.
b.
Een K&L- bestand met een achterstand van maximaal drie
maanden. SW is daarvoor afhankelijk van het aanleveren van
revisietekeningen door de nutsbedrijven. De gemeente legt
(met ingang van eind 2004} een dwangsom op als geen revisietekening binnen drie maanden na afloop van een werk is
aangeleverd.

Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

Situatie november 2004:
twee jaar achterstand in actualisatie; Eneco en KPN werken nu
mee aan aanleveren revisietekeningen; Evides en UPC werken
nog niet mee. Stadswerken stuurt nu brieven met dwangsom
naar nutsbedrijven die niet meewerken.
Verwachting: geen significante afwijkingen t.o.v. voorgaande
jaren. Aantallen controles of waarschuwingen zijn niet te plannen, e.e.a. sterk afhankelijk van de economie en de omvang
van het werk. Uit de praktijk blijkt dat afwijkingen altijd na de
eerste aanzegging worden hersteld.
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Beschikbare formatie en budget
Nr.
1.0
1.1
1.2
2.
3.

4.
5.

6.
7.1 en
7.2.
8.

Noot

Formatie
Afval
Containers op straat
Illegaal bedrijfsafval
Groen en buitengebied
Reclame / graffiti

Honden
APV - openbaar gebied
(tijdelijk gebruik van
openbaar gebied)
Overig openbaar gebied
Verkeersmaatregelen
Kabels en leidingen

Afdeling
Milieucontrole
Milieucontrole
Milieucontrole
Milieucontrole
Stadswerken/

Toezicht
Toezicht
Toezicht
Toezicht
Uitvoering

G&D-Promotions
Milieucontrole Toezicht
Stadswacht graffiti
Milieucontrole Toezicht
Opzichter APV

Opzichter APV
Coördinator Bereikbaarheid
Handhaving en toezicht
op de uitvoering

Aantal FTE's
3,45
0,3
0,5
1,4
0,1

Budget in €6
220.900
19.200
32.250
90.300
10.000

#

#

pm
0,6
3,15
1

pm

*#

*#

0,25

28.000

1,0

76.000

195.500
80.000

Formatie totaal
11,0
*
Taak wordt uitgevoerd door derden, capaciteit is beperkt en niet exact bekend.
**
Onderdeel van de reguliere taak van de opzichters van SW. Benodigde capaciteit is beperkt en niet exact bekend.

Criteria en meetgegevens t.b.v. Milieucontrole Afval (1 .0 - 1 .3)
Zichtbaarheid op straat; minimaal 75 % van de productieve tijd buiten.
98% van de meldingen binnen twee dagen afgehandeld.
100% van de meldingen binnen twee weken afgehandeld.
25% van onderzoeken naar dader leidt tot PV en/of aanschrijving.
Handhaving op locatie (excl. administratie)
urenbesteding per jaar
Routinematige controle afval (incl. honden)
500
1.350
Specifieke projectcontrole afval "hot spots"
Project handhavingteam afval
2.000
Routinematige controle illegaal bedrijfsafval
375
Container van straat (projectmatig)
240
Routinematige controle honden
1.260
Specifieke projectcontrole honden "hot spots"
1.180

6.

Met ingang van 2005 geeft de sector Stadswerken alleen een urenopdracht aan afd.
Toezicht. Het budget is overgeheveld naar de afd. Toezicht. De bedragen in deze kolom
zijn van 2004.
85

Samenvatting Programma voor 2005
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controle regulier
controles projecten
gedoogbeschikking
aanpassingen vergunningen n. a. v. controles
beschikking tot toepassing bestuursdwang
beschikking tot toepassing last onder dwangsom
intrekkingen vergunning
strafrechtelijk procesverbaal
(inclusief mini PV)
bezwaar en beroep tegen bestuursrechtelijk
optreden
verbeurdverklaring
dwangsom
opbrengst dwangsom
effectuering bestuursdwang
verhaalde kosten effectuering bestuursdwang
capaciteitsbeslag voor
de handhavingsprioriteit

aantal
aantal
aantal
aantal

c?

W

c

C

C

c

S

P

P

P

P

p

p

5

5

15

1

4

i

C
P

aantal
5

aantal

aantal
aantal

3
555

455

4,25

0,7

1.260

250

aantal

aantal

€
aantal
€
FTE

+
pm

3,15

1,0

*

1.0

1,4

*

11,0
+ pm

C= continue, W = wekelijks, P= Permanent of dagelijks i= incidenteel, S = signaaltoezicht
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AFVAL

controle

Huishoudelijk
afval
Illegaal bedrijfsafval
Containers op
straat

Toezicht

waarschuwing
0

permanent

0

permanent
projectmatig

0

mini-pv

pv

350

100

25

50

0

30

Groen
controle

1 . Bomen

Illegale
boomkap

Stads
werken

Toezicht

2. Openbaar groen

3. Buitengebied

Groen
(parkeren)
Groen
overig
Alle
milieuaspecten

Toezicht

1 50 controles
op herplantplicht;
± 1 5 stuks
incidentele
controle op locatie.
Eén keer per
jaar: een brief
naar vergunninghouder
met verzoek
om reactie of
er een nieuwe
boom geplant
is.
± 5 signaleringen illegale
kap
± 5 stuks controles
n. a. v. meldingen illegale
kap door SW en burgers
Gerichte controle evenementen, hotspots,
n. a. v. meldingen
Routinematige controle.
Routinematige controle.

waar
schu
wing
50

minipv

pv

5

0

0

0

0

300

0

50

0

50

10

00

0

Reclame
Reclame

controles

verwijderde sandwichborden

verwijderde
overige illegale
reclame

opdracht tot
verwijdering
borden

waarschuwing
bestuursdwang
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sw

G&D

Graffiti;
wildplakken
SW

TZ

Schouwrondes
2 x per maand
op hoofdroutes
en alle lichtmasten én
reageert op
meldingen via
E-loket en
Wijklijn
controleert 3
keer per week
alle routes met
drievlaksborden
controles

100

75

25

5

5

3

0

0

Schouwrondes
op hoofdroutes
aangevuld met
controles
n. a. v. meldingen via het Eloket en de
Wijklijn
Schouwrondes
in de Historische Binnenstad, aangevuld met controles n. a. v.
meldingen via
het E-loket en
de Wijklijn

Honden
controle

Loslopen honden
Niet ruimen uitwerpselen
Honden op verboden plek

Toezicht

routine matig
controle: continue
n.a.v. klachten
en meldingen
± 50 stuks
Elke hotspot wordt 5 7 keer gecontroleerd
Minimaal 1 x controle
per klacht of melding

controle

waarschuwing

Hotspots
klachten

waarschuwing
0

minipv

pv

250

0

APV-vergunningen
Last
onder
dwangsom

bestuurs
dwang

intrekken
vergunning
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Stadswerken

Stadswerken

Adequaat handhavingsniveau
Programma voor 2005

Routinematige
controle als onderdeel regulier
werk; elke vergunning wordt
minimaal twee
keer gecontroleerd (totaal ca
1 .200 controles)
Controles n. a. v.
klachten en meldingen

25

5

0

maximaal
3

5

1 . Watergangen
Bij watergangen worden betrokken benaderd bij groot onderhoudsmaatregelen (baggeren en beschoeiing vernieuwen). Bij
geconstateerde illegale én ongewenste situatie wordt in overleg naar een voor alle partijen passende oplossing gezocht (dat
lukt in de praktijk altijd).
2. Distelverordening
Geen reguliere inspectie door SW. Opzichters reageren op
meldingen. SW heeft geen voornemen om een Programma
voor 2005 te maken.

Afsluiting wegen

Alle verzoeken vastleggen in aanvragen. Voorwaarden, richtlijnen en afspraken omschrijven in ontheffing. Maatwerk inzet
handhaving. Dit vergunningstraject is geïmplementeerd.

Ondergronds infrastructuur

Verwachting: geen significante afwijkingen t. o. v. voorgaande
jaren. Aantallen controles of waarschuwingen zijn niet te plannen, e. e. a. sterk afhankelijk van de economie en de omvang
van het werk. Uit de praktijk blijkt dat afwijkingen altijd na de
eerste aanzegging worden hersteld.

' Er zijn 125 dossiers die op grond van de bouwverordening worden aangemerkt als gebruiksvergunningplichtig vanwege de opslag en/of verwerking van gevaarlijke stoffen. De opslag en / of
verwerking van deze stoffen voldoen echter op grond van de milieuregelgeving. De bouwverordening moet nog worden aangepast en de voorschriften overlappen elkaar op dit moment. In dergelijke gevallen gaat hogere regelgeving voor. In dit geval dus de milieuregelgeving. Een beperkt
aantal van de genoemde 125 dossiers zal alsnog deel uit maken van de inhaalslag vanwege de
eisen ten aanzien van het aantal aanwezige personen.
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