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1. INLEIDING 
 
Voor u ligt het uitvoeringsprogramma 2023 dat betrekking heeft op vergunningverlening, toezicht 
en handhaving. Hierbij is het uitvoeringsprogramma 2023 net als vorig jaar opgesplitst in twee 
delen. Deel 1 betreft het uitvoeringsprogramma met betrekking tot de VTH-taken die door de 
gemeente Weert zijn ingebracht bij de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). Deel 2 betreft de VTH-
taken die door de gemeente Weert zelf worden uitgevoerd in 2023.   
 
De gemeente Weert brengt net als voorgaande jaren de basistaken milieu, maar ook de 
milieutaken betreffende de niet RUD-inrichtingen en enkele specialistische milieutaken in bij de 
RUD. Het betreft dan voornamelijk de niet vergunningplichtige inrichtingen en het toezicht en de 
handhaving hierop. Hierdoor ontstaat een afgerond en logisch milieutakenpakket dat betrekking 
heeft op alle inrichtingen in Weert. Op basis van een actueel inrichtingenbestand brengt Weert dit 
in bij de RUD. Dit houdt in dat het overgrote deel wordt uitgevoerd door medewerkers van Weert 
en daar waar nodig qua capaciteit of deskundigheid wordt opgeschaald.. 
 
2.      GEACTUALISEERDE OPZET 
 
Het uitvoeringsprogramma 2023 deel 1 is gebaseerd op een regionale probleemanalyse. De 
probleemanalyse helpt de gemeente om de workload voor 2023 in kaart te brengen. Hierbij gaat 
het om een raming van de benodigde personele capaciteit voor de structurele reguliere inzet. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke werkplanningen van medewerkers om de 
beschikbare uren voor het uitvoeren van deze producten te bepalen. In de werkplanningen zijn 
namelijk ook de uren opgenomen die niet direct zijn toe te rekenen aan een bepaald product. Een 
dergelijk realistisch werkplan zorgt voor een betere en meer met de werkelijkheid in 
overeenstemming zijnde onderbouwing van de planning en maakt de planning transparanter. 
Tegelijkertijd kan dit betekenen dat de urentoedeling aan bepaalde producten is veranderd ten 
opzichte van vorig jaar. Een voorbeeld van een persoonlijke werkplanning is opgenomen in bijlage 
1.  
 
Bij de ontwikkeling van dit model is een keuze gemaakt voor een indeling van de VTH-taken 
waarbij aansluiting is gezocht bij de Productendienstencatalogus van de RUD. Het model voorziet 
feitelijk in een viertal grote productgroepen: vergunningen, toezicht, juridische werkzaamheden en 
bestuurlijke prioriteiten en producten, welke kort worden toegelicht. De gepresenteerde tabellen 
zijn de vertaalslag van de rekenprogramma’s naar een overzichtelijk geheel. 
 
De probleemanalyse biedt inzicht in de naar verwachting aantallen te verlenen vergunningen per 
categorie. Dit is gebaseerd op het inrichtingenbestand en een inschatting van het aantal 
vergunningaanvragen. De benodigde capaciteit wordt uitgedrukt in uren. Voor het onderdeel 
toezicht en handhaving is in de probleemanalyse een risicoanalyse opgenomen waarbij, op basis 
van het inrichtingenbestand, toezichtstaken worden geprioriteerd. 
 
Ook zijn dit jaar specifieke keuzes gemaakt voor regionale projecten waarbij de voorschriften van 
agrarische IPPC-vergunningen worden geactualiseerd. In verband met de overgang naar de 
Omgevingswet staat 2023 in het teken van het omzetten van ons inrichtingenbestand naar 
milieubelastende activiteiten (mba). In het werkprogramma is hiervoor extra tijd ingeruimd.  
 
 
3.      VERGUNNINGEN 
 
Voor 2023 is er een rekenblad opgesteld waarin, op basis van de indeling in producten, de 
aantallen te verwachten vergunningaanvragen en de kengetallen voor het specifieke product, 
gekomen wordt tot een raming van de benodigde uren voor het jaar 2023 Bij deze raming kunnen 
enkele opmerkingen en kanttekeningen worden geplaatst: 
 

- De kengetallen zijn regionaal vastgelegd en in combinatie met het inrichtingenbestand 
worden de uren bepaald. 
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- Waar geen regionaal afgesproken kengetallen voorhanden zijn is gebruik gemaakt van 
ervaringscijfers uit afgelopen jaar alsmede inschattingen door medewerkers. Door ook de 
persoonlijke werkplanningen mee te nemen ontstaat een realistischere en transparante 
onderbouwing. 

- Vergunningverlening is een vraag gestuurd proces. Dit houdt in dat ten aanzien van de 
verwachte aantallen afwijkingen zeer wel mogelijk zijn. 

- Het model is gebaseerd op de Productendienstencatalogus van de RUD. De indeling van 
deze catalogus, die jaarlijks wijzigingen ondergaat, is echter niet geheel gelijk aan de 
indeling in activiteiten die Weert hanteert in de persoonlijke werkplanningen. Weert kent 
ook werkzaamheden die in de catalogus niet terug te vinden zijn omdat die niet toe te 
rekenen zijn aan een bepaald product. 
 

De urenraming met betrekking tot de milieutaken ziet er als volgt uit:  
 

Benodigde personele capaciteit Uren 
Vergunningen 2022 2023 
Milieu   
Verg.verlening milieu bij industriële IPPC inrichtingen 71 82 
Verg.verlening milieu bij agrarische IPPC inrichtingen 430 411 
Vergunningverlening milieu bij overige vergunningsplichtige inrichtingen 333 315 
Verg. verlening milieu bij niet-verg. inrichtingen 1043 851 
Vergunningen grondstromen, bouwstoffen en bodem 145 195 
Specialistisch advies (externe) veiligheid 100 256 
Bodem, bouwstoffen en water 25 25 
Specialistisch advies geluid en trillingen 200 200 
Milieuadvies ruimtelijke plannen 200 200 

Totaal 2546 2535 
 
Voor 2023 zijn voor vergunningverlening 2535 uren ingebracht. Daarnaast kent Weert ook 
producten die niet in de catalogus terug te vinden zijn maar wel in de persoonlijke werkplanningen 
zijn opgenomen. Dit zijn deelname in projecten en werkgroepen, deelname aan overleggen, 
informatieverstrekking in algemene zin, administratieve werkzaamheden, VTH-applicatie, 
Omgevingswet etc.   
 
 
4.      TOEZICHT 
 
Voor de prioritering en frequentie van de toezichttaken is gebruik gemaakt van een risicoanalyse. 
Het inrichtingenbestand, dat elk jaar wordt geactualiseerd, vormt hierbij het uitgangspunt en 
bepaalt samen met de frequentie en de kengetallen de inzet op RUD-toezichtstaken (afgerond 
milieutakenpakket).  
 
Toezicht 2022 2023 
Milieu RUD   
Toezicht milieu bij industriele IPPC inrichtingen 1T 65 47 
Toezicht milieu bij agrarische IPPC inrichtingen 2T 191 404 
Toezicht milieu bij overige vergunningsplichtige inrichtingen  3T 157 400 
Toezicht bij niet verg.plichtige inrichtingen 4T 1513 168 
Controles actualiseren inrichtingenbestand (omgevingsdossier Squit 20/20) 111 68 
Toezicht grondstromen en bouwstoffen (deltaverzoek aan partners RUD) 
10T 100 

 
150 

Beschikbaar voor delta-verzoeken (partners RUD) 750 750 
Advies na meldingen, klachten en ongewone voorvallen 30T 725 725 
   
BRIKS   
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Toezicht bij sloop en asbest 160 130 
Totaal 3772 2842 

 
De daling in uren in 2023 heeft te maken met lastig in te vullen vacatureruimte en we ervan 
uitgaan dat een eventuele nieuwe medewerker niet direct volledig inzetbaar is.  Dit heeft ook een 
negatief effect op de uren die wij aan de regio kunnen aanbieden.  
 
Evenals bij vergunningverlening, geldt ook voor milieutoezicht dat de persoonlijke werkplanningen 
met de daarin opgenomen Weerter uren, activiteiten betreffen die niet in de catalogus van de RUD 
terug komen.  
 

5.      BESTUURLIJKE PRIORITEITEN & PROJECTEN M.B.T. TOEZICHT 
 
Het gaat hier om expliciete bestuurlijke keuzes voor landelijke, regionale en/of lokale projecten en 
prioriteiten die het mogelijk maken om bestuurlijke invulling te geven aan de couleur locale, naast 
de uitvoering van de wettelijke VTH-taken. 
  
Bestuurlijke prioriteiten & projecten 2022 2023 
Landelijke projecten/prioriteiten 0 0 
Regionale projecten/prioriteiten 250 160 

Lokale projecten/prioriteiten 0 0 
Totaal 250 160 

 
Voor deelname aan het project actualisatie voorschriften agrarische IPPC-vergunningen is 160 uur 
gereserveerd. Het project leegstand agrarische bedrijven houdt in dat ongeveer 23 locaties worden 
gecontroleerd en dat wordt geïnventariseerd of op deze locaties dieren worden gehouden of dat er 
andere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. 
 

6.      JURIDISCHE EN BELEIDSWERKZAAMHEDEN 
 
Op basis van de ervaringscijfers over 2022 is een inschatting gegeven van de benodigde uren in 
2023.  
 
Juridische werkzaamheden RUD 2022 2023 
Juridisch Vergunningverlening 50 50 
Juridisch Toezicht en Handhaving 500 450 

Totaal 550 500 
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BIJLAGE 1      VOORBEELD PERSOONLIJKE WERKPLANNING 
 

Persoonlijke werkplanning 2020 team toezicht Wabo 
Medewerkers  
Product  
    

Toezicht   
Toezicht milieu inrichtingen 640 
Toezicht grondstromen, bouwstoffen en bodem  
Totaal milieutoezicht beschikbaar 640 
Toezicht bouwen en RO - realisatiefase  
Toezicht gebruiksfase (bestaande bouw)  
Toezicht bij sloop en asbest  
Totaal bouwtoezicht  
Toezicht op activiteiten WABO uit gem. verordeningen  
Toezicht drank- en horecavergunning (gem. 
verordeningen)  
Toezicht horeca en evenementen (APV) 10 
Toezicht prostitutiebeleid (gem. verordeningen)  
Toezicht BOM+ (gem. verordeningen)  
Toezicht reclame uitingen (gem. verordeningen)  
Specialistisch advies cultuurhistorie  

Advies na meldingen, klachten en ongewone voorvallen 150 
Intake - T&H 30 
Casemanagement - T&H 40 
Handhavingscontroles (ihk van best. 
handhavingstrajecten)  
Toezicht trajecten milieu en asbest  
Toezicht trajecten bouw-, sloop- en/of RO  
    

Projecten   
RUD Project toezicht energie grootverbruikers 20 
RUD Project risico relevante bedrijven  
Project EVA (Squit 20/20)  
Project arbeidsmigranten  
Toezicht stoppersregeling  
Voorbereiding Omgevingswet  
Overige lokale projecten  
    

Overige gemeentelijke producten   
Coördinatie team (monitoring)  
Coördinatie piketdienst  
Coördinatie horecatoezicht 40 
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Basisverlof piketdienst 15 
Ondersteuning marktmeester 75 
Ondersteuning RUD activiteiten (werkgroepen) 60 
Ondersteuning kwaliteitssysteem (UP/ PWP)  
Ondersteuning Squit (Key user) 20 
Ondersteuning RIEC  
Ondersteuning Ruimte en Economie  
Advies gemeentelijke verordening/ bijzondere wetten  
Advies vergunningen/ handhaafbaarheidstoets   
Indirect productief (organisatie gemeentefeest)  
Indirect productief (BHV/ AOT)  
Indirect productief (overig, b.v. OR, PV, tijdschrijven) 50 
Overig productief (cursus/overleg e.d.) 250 
Begeleiding stagaire/ nieuwe medewerker  
   
Totaal  
Beschikbaar 1400 
Totaal beschikbaar 1400 
Gepland toezicht milieu 640 
Gepland toezicht bouw (incl. asbest) --- 
Gepland toezicht overig (excl.  hhzaken) 230 
Gepland Projecten 20 
Gepland overig 510 
Gepland totaal 1400 

  
Productieve restcapaciteit 0 

  
  
Gepland toezicht RUD 810 
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