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Inleiding 
De Wabo verplicht gemeenten tot het vaststellen van een uitvoeringsprogramma. Volgens 
artikel?.3, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) dient in een 
uitvoeringsprogramma aangegeven te worden welke van de voorgenomen activiteiten het 
bestuursorgaan het komende jaar uitvoert. Hierbij moet rekening gehouden worden met de in 
het handhavingsbeleid vastgestelde doelen en prioriteiten. 

In dit uitvoeringsprogramma gaan we verder dan de bestuursrechtelijke Wabo-handhaving 
(waarvoor de verplichting tot verslaglegging geldt). De volgende beleidsvelden worden 
geprogrammeerd: bouw- en woningtoezicht, bestaand gebruik bouwwerken, ruimtelijke 
ordening, APV + bijzondere wetten, brandveiligheid, privaatrecht, leerplicht, kinderopvang, 
belastingen en bijstandsuitkeringen. Dit om een totaalbeeld van het totale handhavingsveld 
binnen de gemeente in kaart te brengen. Het accent ligt op de beleidsvelden van het 
omgevingsrecht, gezien dat aan wettelijke verplichtingen dient te voldoen. Voor milieu wordt 
er een apart uitvoeringsprogramma opgesteld vanuit de RUD. Zij wachten dit jaar tot de 
risicoanalyses worden herzien (verwachting maart 2017) waar zij hun programma op afstellen 
voor 2017. 

Centrale vraag 

Stemt u in met het uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2017? 

Beoogd resultaat (wat) 
Voldoen aan wettelijke verplichting om voor het omgevingsrecht een uitvoeringsprogramma 
voor het komende jaar op te stellen, waarin u kenbaar maakt welke acties we op het gebied 
van toezicht en handhaving voor het komende jaar geprogrammeerd hebben / prioriteit 
kri jgen. 
Kader 
Bouwbeleidsplan, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bijbehorende algemene 
maatregel van bestuur. Provinciale verordening toezichtsinformatie en de beoordelingsbrief 
van provincie van 20 december 2016 over het toezichtsjaar 2015 en deels 2016, met 
verbeterpunten. 

Argumenten 
Uitgangspunt is dat in beginsel tegen alle overtredingen wordt opgetreden. Zo heeft het 
bevoegd gezag volgens de Wabo de taak om zorg te dragen voor handhaving van de 
geldende wet- en regelgeving. 
Dit is echter een ideale situatie. Er dienen altijd keuzes gemaakt te worden, enerzijds 
vanwege de praktische onmogelijkheden om (meteen) elke overtreding te signaleren, 
anderzijds vanwege het feit dat er altijd een belangenafweging plaatsvindt voordat er wordt 
opgetreden. 
Door de beperkte capaciteit qua t i jd , menskracht en middelen moeten er immers prioriteiten 
worden gesteld. Dit betekent dat tot op zekere hoogte kan worden geaccepteerd dat voor 
bepaalde overtredingen geen actief handhavingsbeleid wordt gevolgd. 
Het is de bedoeling de organisatie zodanig in te richten dat een adequate uitvoering van 
deze taken gewaarborgd is. Sinds de inwerkingtreding van de Wabo gelden wettelijke 
kwaliteitseisen (hoofdstuk 7 Besluit omgevingsrecht) waaraan de uitvoeringsorganisatie moet 
voldoen. 

Genoemde prioritering in het uitvoeringsprogramma betekent echter niet dat het college alleen 
bij de aangehaalde prioriteiten overgaat tot handhavend optreden. Vanwege de "beginselplicht 
tot handhaving" zal het college op een formeel verzoek tot handhaving altijd met een besluit 
moeten reageren. Dit volgt uit de Algemene Wet Bestuursrecht die een verzoek tot handhaving 
als een aanvraag tot een besluit ziet. Tegen een dergelijk besluit staan de normale bezwaar-
en beroepsmogelijkheden open. 
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Capaciteit: 
De gemeente Woudenberg heeft de volgende capaciteit voor toezicht en handhaving in het 
omgevingsrecht. 1 fte. staat gelijk aan ongeveer 1400 werkbare uren op jaarbasis 
Wabo - toezichthouder: 1 fte. 
Juridisch beleidsmedewerker handhaving BWT: 0,33 fte 
Juridisch beleidsmedewerker handhaving RO: 0,67 fte 
Totaal fte en uren: 2 fte = 2800 werkbare uren 

Deze capaciteit wordt als volgt ingezet: 

BWT en RO Fte Uren 

Toezicht 0.6 840 
BAG controles 0.25 350 
Handhaving BWT 0.5 700 
Handhaving RO (strijdig gebruik) 0.3 420 
Beleidsmatig, coördinatie 0.4 560 
Totaal 2.05 2870 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is de rode draad rondom vergunningverlening en toezicht en handhaving en 
draagt bij aan een veilige leefomgeving, bewustzijn en bescherming van onze inwoners en 
aarde. 

Draagvlak 
Het uitvoeringsprogramma is afgestemd met andere betrokken bestuursorganen zoals de VRU, 
de RUD, Waterschap. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Op grond van de Wabo moet het bevoegd gezag jaarli jks evalueren of de in het 
uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en in hoeverre deze 
activiteiten hebben bijgedragen aan de handhavingsdoelstellingen. Om te kunnen evalueren 
moet het programma meetpunten bevatten. Deze meetpunten (kpi's) zijn enkel voor het 
omgevingsrecht in het programma opgenomen. 
De evaluatie zorgt voor borging van de gemaakte afspraken in de organisatie en dwingt ertoe 
telkens kritisch te beoordelen of bijstelling van het uitvoeringsprogramma nodig is. Hierdoor 
wordt flexibiliteit in de uitvoering en de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen 
en onvoorziene omstandigheden gegarandeerd. Ook wijziging van de beschikbare ambtelijke 
capaciteit kan leiden tot herprioritering en (tijdelijke) bijstelling van de programmering. Om 
periodieke evaluaties uit te voeren is het nodig om de werkzaamheden op het terrein van 
handhaving structureel en volgens een en dezelfde systematiek te monitoren, zodat 
vergelijking van het cijfermateriaal mogelijk is. Eventuele wijzigingen worden bij de evaluatie 
bekend gemaakt. 

Financiële consequenties 
De kosten rondom de capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving in het 
omgevingsrecht is opgenomen in de begroting onder het kopje personele kosten. 

Aanpak/uitvoering 
Na vaststellen programma door uw college, wordt het ter kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

Conclusie 
Vaststellen uitvoeringsprogramma integrale toezicht en handhaving van de gemeente 
Woudenberg voor het jaar 2017. 
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Communicatie 
Publiceren gemeentelijke website 
Belangrijk is dat alle inwoners van de gemeente Woudenberg op de hoogte zijn hoe de 
gemeente in 2017 uitvoering geeft aan de beleidsnota toezicht en handhaving. Hierdoor weten 
zij aan welke zaken prioriteit wordt gegeven. Zodra het college van burgemeester en 
wethouders dit plan heeft vastgesteld, wordt deze gepubliceerd op www.woudenberg.nl 

Informeren gemeenteraad 
Het uitvoeringsprogramma wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is 
een wettelijke verplichting uit het Besluit omgevingsrecht (art. 7.3, lid 3 Bor). Hieraan wordt 
gehoor gegeven zodra het college heeft ingestemd met het plan. 

Bij lage(n) B i ] i a g e ( n ; 
1. Schematische weergave uitvoeringsprogramma 2017 
2. Risico-analyses Oranjewoud juni 2012 
3. Jaarplan 2017 VRU inclusief toelichting 
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Gemeente 
Woudenberg 

Meetinstrumenten: 
- risicomodule handhaving omgevingsvergunning 
- gemeentemonitor 
- meldingen intern/extern 
- termijnbewaking Squit XO 

Evaluatie 2016: 
Jaarverslag integrale handhaving 

WABO 
BELEIDSVELDEN 

Bouw- en woningtoezicht 

Bestaand eebruik bouwwerken 

Ruimteliike ordening 

APV+ Biizondere wetten 

Milieu 

Brandveiligheid 

KADERS: 
- Coalitieprogramma Woudenberg 2014-2018 
"Samen Woudenberg, Samen Leven" 

- Beleidsbegroting 2016-2019 
-WABO 
- Integraal toezicht- en handhavingsbeleid 2014-2018 
- Bouwbeleidsplan 
- Bouwbesluit 201 
- Kadernota Integrale veiligheid 2014-2018 
-Jaarplan VRU 2017 
- Prefab VRU 

Uitvoeringsprogramma 
integrale toezicht en 
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2017 

Portefeuilleoverleg 

Handhavingsoverleg 

Stakeholdersoverleg 

Portefeuillehouder: 
Burgemeester!. Cnossen 

• 
PREVfNTIE 
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SAMENWERKING 

OVERIGE 
BELEIDSVELDEN 

Privaatrecht 

Leemlicht 

Kinderoovang 

Belastingen 

Biistandsuitkeringen 



Uitvoeringsprogramma integrale toezicht en handhaving 2017 

WABO: 

Bouw- en woningtoezicht 
Bestaand gebruik bouwwerken 
Ruimtelijke ordening 
Milieu 

opstellen van een (wettelijk verplichte - art. 7.2 
Besluit omgevingsrecht) risico-analyse ten behoeve 
van handhaving beleid bouwtaken, ruimtelijke 
ordening en APV/bijzondere wetten 

Actualiseren risico analyse op 9 en 10 maart 2017. 100% 

Bouw- en 
woningtoezicht 

1. Het tijdens de uitvoering van verleende 
omgevingsvergunningen en geaccepteerde 
meldingen waarborgen van een basiskwaliteit 
ten aanzien van de bouwkundige staat, 
veiligheid, en de milieukundige, ruimtelijke en 
cultuur historische kwaliteit van de bebouwde en 
onbebouwde omgeving en bouw- en 
slooplocaties. 

2. Minder formele handhavingsacties. 

1. Inzetten op fysieke toezicht bij sloopactiviteiten binnen 
de bebouwde kom (veiligheid). 

2. Inzetten op bureautoezicht/administratieve controle bij 
sloopmelding (asbest). 

3. Inzetten op fysieke toezicht op bouwactiviteiten na 
verleende vergunning, conform inspectiematrix 
bouwbeleidsplan (zie tabel bijlage) 

4. Inzetten op contactmoment na verlenen vergunning, 
mede om inwoners te attenderen op het naleven van de 
vergunning en bij andere plannen tijdens de bouw weer 
contact op te nemen met de gemeente. 

75% 

100% 

80% 

100% 

Bestaand gebruik 
bouwwerken 

Het tijdens het gebruik van bouwwerken en 
inrichtingen waarborgen en/of versterken van 
kwaliteiten op het gebied van (brand)veiligheid, 
milieu, leefbaarheid en asbest. 

1. Samen met RUD Utrecht en Provincie Utrecht plan van 
aanpak van sanering asbestdaken gereed hebben (moeten 
uiterlijk 2024 gesaneerd zijn). 

2. Bedrijfsverzamelgebouwen (3 stuks) controleren. 
3. Versterken samenwerking VRU; Binnen de verleende 

vergunning gezamenlijk toezien op brandveiligheid 
utiliteitsbouw 

100% 

100% 

100% 

Ruimtelijke ordening 1. Het waarborgen van naleving van de in de 
bestemmingsplannen vastgelegde voorschriften 
om daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te 
behouden 

2. Illegale bouw verminderen 

1. Grondgebied controleren op illegale bouw en strijdig 
gebruik van gronden en bouwwerken. 
- actief toezicht: eigen waarneming illegale 

bouwactiviteiten volgens patrouillemodel. 
- n.a.v. meldingen (van 

buurtbewoners)/handhavingsverzoeken. 
- Inzetten op BAG-controles met als doel actief aanpakken 
illegale bouw -> signaal afgeven (preventief) 

30% 
besch.tijd 

100% 

75% 
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Uitvoeringsprogramma integrale toezicht en handhaving 2017 

Milieu 
(uitbesteed aan RUD 
Utrecht) 

Doelstelling 
De naleving van de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving te verbeteren en tegelijkertijd om zo 
efficiënt mogelijk de beschikbare toezichtscapaciteit 
in te zetten door slimme keuzes te maken bij het 
toezicht. 

De aanpak en verdere uitwerking van de doelstelling 
wordt nader uitgewerkt in het 
uitvoeringsprogramma 2017 van het RUD. Deze 
wordt separaat aangeboden in de loop van 2017 na 
het actualiseren van de risico analyse. 

Acties 2017 
De RUD Utrecht stelt een eigen handhavingsuitvoeringsprogramma op. 
Deze wordt separaat aangeboden. De werkzaamheden betreffende 
toezicht en handhaving bestaan in 2017 globaal uit: 
1. Uitvoering van programmatische controles Wet milieubeheer 

(volledige controles met speerpunten per jaar) 
2. Afhandeling van klachten betreffende inrichtingen 
3. Uitvoering van structurele projecten wet milieubeheer (o.a. 

geluidrondes, visrondes, afvalwaterprojecten) 
4. Uitvoering van specifieke projecten (variabel per jaar o.a. energie, 

vragen gemeenten, vragen externe handhavingspartners) 
5. Toezicht en handhaving op het Vuurwerkbesluit 
6. Uitvoering van loketfuncties voor bovengenoemde taken 
7. Uitvoeren van transportcontroles ten behoeve van ketentoezicht en 

toezicht op afvalverwerkers 
Brandveiligheid 
(uitbesteed aan 
Veiligheidsregio 
Utrecht) 

De VRU streeft naar minder branden, minder 
slachtoffers en minder schade. De directie 
Risicobeheersing richt zich daarbij op de voorkant 
van de keten 

1. Adviseren bij vergunningen, toezicht en handhaving 
Conform jaarplan 2017 
2. Programma Stimulerende Preventie 
Doel van Stimulerende Preventie is het voorkomen en beperken van (de 
effecten van) brand(schade), door de betrokkenheid, het 
veiligheidsbewustzijn en zelf- en samen redzaamheid van burgers, 
bedrijven en instellingen te bevorderen door in te zetten op veilig(er) 
gedrag. Aansluiting vinden op netwerk gemeente zeifin het sociale 
domein 
3. Specialistische Veiligheid 
Naast de VTH-taken en de stimulerende preventie, voert de VRU meer 
specialistische taken uit: 

• BRZO bedrijven 
• Externe veiligheid 
• Vuurwerkopslag 
• Regionaal Risico Profiel / Risicokaart 

Gemeente Woudenberg 



Uitvoeringsprogramma integrale toezicht en handhaving 2017 

OVERIGE BELEIDSVELDEN 

B ] 
APV + bijzondere wetten 

Doelstelling 
1. Een prettige en veilige woon- en 

leefomgeving voor de burger realiseren 
door (buurt)problemen aan te pakken. 

2. Minder alcoholgebruik onder de 
jongeren jonger dan 18 jaar. 

De aanpak om de gestelde doelstelling te 
behalen wordt nader uitgewerkt in het 
uitvoeringsprogramma integrale 
veiligheid 2016/2017. 

Acties 2017: 
In de Kadernota integrale veiligheid 2015-2018 zijn voor de komende vier 
jaar prioriteiten gesteld om de doelstelling onder punt 1 te bereiken: 

1. Verkeersveiligheid 
te hard rijden in de wijk, parkeren in de wijk, helmgras-feiten en 
fietsverlichting. 

2. Toezicht en handhaving in de openbare ruimte 
vandalisme en parkeeroverlast 

3. Woninginbraken 
voorlichting om woninginbraken te voorkomen, tools om mensen 
aan te spreken op gedrag en een gedragsverandering als het gaat om 
het bellen van 112 bij verdachte situaties. 

4. Huiselijk geweld 
aandacht gevraagd voor het vroeg signaleren van huiselijk geweld, 
de rol van de vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en de 
gemeente. 

5. Sociale veiligheid 
parkeren in de wijk en overlast hangjongeren 

6. Thema-overschrijdend 
Bij thema-overschrijdend gaat het om een aanpak rondom het 
aanspreken bij ongewenst gedrag en vergroten van de 
meldingsbereidheid, richting zowel de politie als richting de 
gemeente Woudenberg. 

Om de doelstelling onder punt 2 te bereiken wordt er ingezet op:  
Handhaving Drank- en Horecawet 
Toezicht wordt lokaal door de BOA opgepakt door thematisch controles van  
bijv. horecabedrijven/ paracommercie en evenementen  
Alcoholpreventie 
Door middel van regionale aansluiting, landelijke en provinciale campagnes 
en onderlinge afstemming om activiteiten op elkaar af te stemmen. 
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Uitvoeringsprogramma integrale toezicht en handhaving 2017 

Privaatrecht De Gemeente treedt op tegen inbreuken 
op haar eigendommen. Hiervoor kan de 
gemeente gebruikmaken van bepalingen 
uit het bestemmingsplan, de APV en het 
Burgerlijk wetboek om kosten te verhalen 
of rechten veilig te stellen. 

Controle en behandeling van nieuwe situaties ongeregistreerd grondgebruik 
van gemeentegrond wordt voortgezet, middels verkoop of handhaving. 

Leerplicht Jongeren hebben recht op onderwijs, 
maar zijn ook verplicht van dit recht 
gebruik te maken, om zich zo voor te 
bereiden op de maatschappij en de 
arbeidsmarkt. 

Speerpunten voor schooljaar 2016/2017: 
1. Intensief inzetten op voorkomen en aanpakken van thuiszitters 
2. Verbinding leerplicht en sociaal team 
3. Meer inzetten op vroeg-signalering 
4. Om het ziekteverzuim terug te dringen wordt de inzet van 

jeugdgezondheidsteams verder uitgebouwd binnen het voortgezet 
onderwijs en het MBO 

5. Het verzuimprotocol onder de aandacht van scholen houden; extra 
aandacht voor het verzuimprotocol binnen het primair onderwijs 

6. Verdere samenwerking met regiogemeenten 
7. Contacten en samenwerking met (zorg) netwerkpartners verder 

uitbreiden 

Kinderopvang Middels toezicht en handhaving onze 
verantwoordelijkheid nemen voor het 
naleven van de kwaliteitsregels voor 
kinderopvang en peuterspeelzalen. 

Het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang wordt risicogestuurd ingezet. 
Bij de planning van de inspecties in 2016 wordt rekening gehouden met het 
risicoprofiel van de kinderopvangvoorzieningen. In de planning staan 
voorlopig 11 reguliere onderzoeken. De verdere inspecties zijn afhankelijk 
van de bevindingen van de nog uit te voeren controles. 

Belastingen Door middel van jaarlijkse controles 
belastingplichtigen op te sporen en 
belasting laten betalen. 

Eenmaal per jaar vindt er een controle hondenbelasting en 
toeristenbelasting plaats, en aan het eind van het jaar een controle op de 
nieuw- en verbouw voor de WOZ. 

Bijstandsuitkeringen Toezien op een juist gebruik van 
uitkeringen en een rechtmatige 
verstrekking van bijstand. Bij fraude het 
teveel betaalde bedrag aan bijstand 
terugvorderen. 

Handhaving begint met een goede voorlichting en daarom willen we in 2017 
van tijd tot tijd een nieuwsbrief opstellen met o.a. informatie over de 
bijstand en welke verplichtingen daaraan verbonden zijn. 
In 2016 hebben we samen met de sociale recherche een uitgebreide 
screening van het bestand gedaan. Deze screening was gericht op parttime 
werkenden, alleenstaande ouders en bijstandsgerechtigden die we al lange 
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Uitvoeringsprogramma integrale toezicht en handhaving 2017 

tijd niet hadden gezien. Vanwege deze actie richten we ons in 2017 met 
name op de reguliere signalering en aanpak van fraude. 
Ten slotte heeft een bedrijf aangeboden te onderzoeken of er bij inwoners in 
de bijstand wellicht recht op een voorliggende voorziening is. Dit doen zij op 
basis van no cure, no pay. In 2017 gaan we met dit bedrijf in gesprek om de 
mogelijkheden verder te verkennen. 

Gemeente Woudenberg 



Uitvoeringsprogramma integrale toezicht en handhaving 2017 

Bijlage 1: Inspectiematrix 

Inspectiematrix 

Blanco = inspectie door controle of onderdelen op 

hoofdlijnen conform tekeninq ziin aangebracht (niveau 2 

uit bijlage 1 als basisniveau) 

^ = hoger inspectieniveau 

- = lager inspectieniveau 

x = geen aandacht 
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Nieuw- en verbouw woon- /logiesgebouwen • •/ 
V - X X 

Nieuw- en verbouw publiek.bouwwerken / kantoren 

•/ •/ 
- X X X 

Nieuwbouw woningen X X X 

Nieuw- en verbouw bedrijfsgebouw categorie II 

•/ 
V - - - - - X X X 

Nieuw- en vertouw bedrijfsgebouw categone I 

•/ 
• - - - X X X X - X X X 

Aan- en uit- en bijgebouwen bij woonfunctie - X X X X 

Aan- en uitbouwen bij andere functies X X X X 

Grote bouwwerken geen gebouw zijnde X X X X X X X X X X X 

Agrarische bouwwerken S - X - X - X X X X X X X X 

Kleine bouwwerken - - X X X X X X X X X X X X 

Gemeente Woudenberg 



Jaarplan 2017 (versie 07-02-2017) 

V e r g u n n i n g v e r l e n i n g & A d v i s e r i n g 

A a n t a l l e n U r e n 
T o t a a l a a n t a l v e r s t r e k t e a d v i e z e n 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

Aanvraag advies bouw 10:15 60 615 :00 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

Indicat ieaanvragen/Voorover leg 5:00 6 30:00 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

Projecten: 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 
- Naam bouwproject , Gemeente 

T.b.v. act iv i te i t Bouw - Naam bouwproject . Gemeente T.b.v. act iv i te i t Bouw 

- Naam bouwproject . Gemeente 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

- Naam bouwproject . Gemeente 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

- Naam bouwproject . Gemeente 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

- Naam bouwproject , Gemeente 

T.b.v. act iv i tei t Milieu 
Aanvraag advies mi l ieu 13:15 2 26 :30 

T.b.v. act iv i tei t Milieu 
Aanvraag advies mi l ieu met Externe Veil igheid 32:00 0 0:00 

T.b.v. act iv i te i t Gebruik 
Aanvraag vergunning 10:23 1 8:18 

T.b.v. act iv i te i t Gebruik 
Beoordelen melding 2 :17 3 6:23 

t .b .v . act iv i tei t Ruimtel i jke Ordening 4 0 : 3 4 3 121:42 
T.b.v. act iv i te i t Externe vei l igheid 0:00 
t .b.v. act iv i te i t BRZO 0:00 
t .b.v. act iv i te i t aanwi jzen bedr i j fsbrandweer 0:00 
t .b.v. act iv i te i t Vuurwerk 10 00 1 10:00 
t .b.v. act iv i te i t RWS & Waterschappen 20 00 0:00 
t .b.v. act iv i te i t Evenementen 20 00 0:00 

T o t a a l a a n t a l a d v i e z e n , v e r g u n n i n g e n e n m e l d i n g e n v o o r e v e n e m e n t e n 

Cat. A 2:15 12 27:00 
Cat. B 4 :30 36 162:00 
Cat. C 10:30 3 31 :30 
Projecten: 

- Naam evenement . Gemeente 

- Naam evenement , Gemeente 

- Naam evenement . Gemeente 

- Naam evenement . Gemeente 

- Naam evenement . Gemeente 

O v e r i g e p o s t e n 

Aantal adviezen overig (zoals bereikbaarheid, bluswatervoorziening ( i .h.k.v. RO)) 8:30 4 34:00 
Ondersteuning beleid en projecten 

T o e z i c h t & H a n d h a v i n g 

A a n t a l l e n U r e n 
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Totaal aanta l cont ro les 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

Toezicht realisatie bouw 15:30 21 325 :30 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

Projecten: 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 
- Naam bouwproject . Gemeente 

T.b.v. act iv i te i t Bouw - Naam bouwproject . Gemeente T.b.v. act iv i te i t Bouw 

- Naam bouwproject , Gemeente 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

- Naam bouwproject , Gemeente 

T.b.v. act iv i te i t Bouw 

- Naam bouwproject . Gemeente 
T.b.v. act iv i tei t Milieu Controles mi l ieu 6:00 2 12:00 

T.b.v. act iv i tei t Gebruik 

Controles periodiek toezicht: init ieel 6 :51 33 226 :03 

T.b.v. act iv i tei t Gebruik 
Controles periodiek toezicht: eerste hercontrole 2:50 7 18:42 

T.b.v. act iv i tei t Gebruik Controles periodiek toezicht: overige hercontrole 2:45 1 1:48 T.b.v. act iv i tei t Gebruik 

Controles OMS 2:30 2 5:00 

T.b.v. act iv i tei t Gebruik 

Assistentie bi jzondere handhaving 7:30 0:00 
t .b.v. act iv i te i t BRZO 177 :21 1 177 :21 
t .b.v. act iv i tei t aanwi jzen bedr i j fsbrandweer 20:00 1 20:00 
t .b.v. act iv i tei t Vuurwerk 3:00 2 6:00 

T o t a a l a a n t a l c o n t r o l e s e v e n e m e n t e n 

Cat. A 4 :00 1 4:48 
Cat. B 5:30 29 158:24 
Cat. C 8:00 3 24 :00 
Projecten: 

- Naam evenement , Gemeente 

- Naam evenement . Gemeente 

- Naam evenement . Gemeente 

- Naam evenement . Gemeente 

- Naam evenement . Gemeente 

Over ige posten 

Klachten/meld ingen brandonvei l ige si tuat ie 4 :00 0 0:00 
Beoordel ingen instal lat ies en ontru imingsplannen 4 :00 60 240:00 

Adviser ing gemeente l i jk IVP en Handhavingsui tvoer ingsprogramma 50:00 1 50:00 
Gemeente-speci f ieke act iv i te i ten (zoals KVO, Convenant Veil ig Uitgaan) 

Project Integrale handhaving met ODRU en RUD 

Projecten: 

- Naam project, Gemeente 

- Naam project . Gemeente 

- Naam project , Gemeente 

- Naam project . Gemeente 

- Naam project . Gemeente 

S t i m u l e r e n d e p r e v e n t i e 

Aanta l len Uren 

Thema voorl icht ing 

Burgervragen (ad-hoc uren) 

Thema voorl icht ing Voorl icht ing verzoeken t .b.v. groepen (beleid) Thema voorl icht ing 
Frontoff ice (planning acties en personeel, bestel len 
spullen en controle mai lbox) 



Schatkistles groep 4 (ad-hoc uren) 

Brandprevent ieles groep 6 of 8 

Thema onderwi js 
Vuurwerkles groep 8 

Thema onderwi js 
Coördinat ie, beleid en doorontwikkel ing lesprogramma 72 :00 

Ondersteuning (planning lessen, personeel, bestellen 
spullen en logist iek) 

Thema Verminderd zel f redzamen 
Zorginstel l ingen 

Thema Verminderd zel f redzamen 
Zelfstandig wonende verminderd zel f redzamen 

Thema natuurbrandbeheers ing 
NBB advisering t .b.v. V&A en evenementen 

Thema natuurbrandbeheers ing 
Gebiedsgerichte aanpak verder ui trol len 

St imulerende preventie - Pool 

A l g e m e e n 

Aanta l len Uren 
Pro jec ten 

Naam project 

Naam project 

Naam project 

Naam project 

Naam project 

Naam project 

Over ige posten 

Specif ieke inzet Werkprocesappl icat ie (WPA) 
Expertgroepen 

VIC 

BHV 

OR / GO 

Brandonderzoek 

Oefening en inzet piketfunct ie 

Postcommandant 

Extra taak / funct ie 

Totaal prevent ie per gemeente (uren) Preventie 286 2078:57 
Totaal prevent ie per gemeente (FTE) 1,48 

Risicomodule (uren) 2083 
Risicomodule (FTE) 1,49 

Financier ingssystematiek gemeentefonds (uren) 1092 
Financier ingssystematiek gemeentefonds (FTE) 0,78 

Gemeenteoverst i jgende taken B&E (uren) B&E 8 335:03 



Toelichting op Jaarplan 2017 VRU 

1 . Adv ise ren b i j v e r g u n n i n g e n , t oez i ch t en handhav ing Samenvatting van activiteiten met betrekking tot brandveiligheid: 

• Adviseren over veiligheid bij vergunningaanvraag (gebouwen, tenten, evenementen, e.d.); 

• (Risicogericht) toezicht houden op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften bij nieuwbouw, bestaande gebouwen, bouwsels 
en evenementen; 

• Adviseren in gevallen waar handhavend wordt opgetreden; 

• Behandelen van klachten en meldingen over brandonveilige situaties; 

• Evenementenveiligheid vraag in toenemende mate de aandacht van de VRU, mede na enkele incidenten. 

2. Programma Stimulerende Preventie 

Doel van Stimulerende Preventie is het voorkomen en beperken van (de effecten van) brand(schade), door de betrokkenheid, het 
veiligheidsbewustzijn en zelf- en samen redzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen te bevorderen door in te zetten op veilig(er) 
gedrag. Het uitvoeringsprogramma Stimulerende Preventie 2016 kent de volgende thema's: 

• Voo r l i ch t i ng aan bu rge rs , bed r i j ven en i ns te l l i ngen : Losse activiteiten waaronder de brandpreventieweken, veiligheidsweek, 
open dagen en verzoeken om voorlichting. 

• Dicht b i j de burger : in gesprek gaan met de burger over brandveiligheid en die tot brandveiliger handelen aan te zetten. 

• O n d e r w i j s : Basisscholieren in de leeftijd van 8 jaar worden actief geïnformeerd met de methode Schatkist, over het voorkomen 
van branden, dan wel het beperken van schade. Deze groep blijkt vatbaar voor de veiligheidsboodschap en draagt actief bij aan 
een olievlekwerking naar hun directe omgeving. 

• V e r m i n d e r d ze l f r edzamen : Deze groep loopt een verhoogd risico op brand en ernstige gevolgen van brand. Deze groep woont 
deels zelfstandig thuis en deels in zorginstellingen. Beide groepen worden actief benaderd. O.a. de bestaande activiteit Geen Nood 
bij Brand wordt regionaal vorm gegeven. 



• N a t u u r b r a n d : De risico's op escalatie van natuurbrand binnen de regio verkleinen door partijen te activeren met elkaar 
preventieve maatregelen te nemen. 

• Samenwerk i ngs re l a t i es m e t s takeho lde rs : In 2016 worden stakeholders voor het programma in beeld gebracht voor 
samenwerking in de komende jaren (ouderenbonden, verenigingen van eigenaren, woningbouwverenigingen e t c ) . 

3. Special ist ische Veiligheid 

Naast de VTH-taken en de stimulerende preventie, voert de VRU meer specialistische taken uit: 

• BRZO b e d r i j v e n : Binnen de afdeling wordt inspectiewerk gedaan bij bedrijven met bovengemiddelde risico's. Ook wordt het 
bevoegde gezag geadviseerd over te nemen (brand) veiligheidsmaatregelen en eventuele handhaving. Dat betreft bedrijven in 
andere gemeenten, waar een incident uitstraling kan hebben. 

• Externe ve i l i ghe id : Bouwplannen, en plannen op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst aan de hand van de 
wettelijke eisen die er op het gebied van externe veiligheid zijn. De adviezen worden aan het bevoegd gezag uitgebracht. 
Voorbeelden op dit gebied zijn onder andere LPG stations, stationsgebieden en de verkeerstunnels. 

• V u u r w e r k o p s l a g : Aanvragen voor de opslag van vuurwerk worden getoetst en er wordt een advies gegeven aan het bevoegde 
gezag. Daarnaast worden de vuurwerkkluizen vóór de verkoopperiode geïnspecteerd. 

• Regionaal Risico Prof ie l / R is icokaar t : Er wordt een regionaal risicoprofiel gemaakt. Dit houdt in dat de risico's in de regio in 
kaart worden gebracht. Het doel is deze gegevens op een goede manier te ontsluiten, zodat de gemeente Woerden zelf kan zien 
wat het risicobeeld is. 



Risicomodule handhaving omgevingsvergunning 
Bouw en woning toezicht 
Risico 

oranjewoud Naar Totaal 

Prionteitsblokken 
HMMI •TMnCIn* 

Klasse Opmaak ^ Van tot n met 
1 ZEER GROOT RISICO 23 36 punten 
II GROOT RISICO 22 23 punten 
III BEPERKT RISK 0 20 22 punten 
IV KLEIN RISICO 19 20 punten 
V 0,0 19 punten 

• Naleving m «tellen 
Tabel effecten naleving Totaal 

Kolommen 7 6 

Code Beschrijving effecten naleving Totaal Klasse Aantallen 
BOUW028 Activiteit Slopen Cat II 5,3 35,1 1 10 
BOUW006 Aangebouwd bijbehorend bouwwerk Cat, 1 < 30,000 4,6 5,2 1 1 12 
BOUW013 Splitsen / samenvoegen woning(en) 4,4 1 
BOUW009 Vergroten van het hoofdgebouw Cat II > 50.000 4,4 i 2 
BOUW020 Bedrijf / instelling gebouw Cat. III > 500.000 4,8 4,8 23,2 ! 
BOUW004 (Vrijstaand) bijbehorend bouwwerk Cat 1 < 7.000 4,6 5,0 23,1 1 15 
BOUW007 Aangebouwd bijbehorend bouwwerk Cat. II > 30.000 4,3 1 2 
BOUW030 Monument (2.2 lid 1 onder b 1 ' en 2') 4,6 4,9 j 2 
BOUW008 Vergroten van het hoofdgebouw Cat 1 < 50.000 4,5 5 
BOUW003 Woning Cat III > 500.000 4,8 4,8 i i 
BOUW005 (Vrijstaand) bijbehorend bouwwerk Cat II > 7.000 4,5 5,0 22.3 5 
BOUW017 Overige Categorieën 4,5 4,8 22,0 III 1 
BOUW018 Bedrijf / instelling gebouw Cat. 1 < 50.000 4,5 4,8 22,0 III 1 
8OUW025 Overige veranderingen van een bedrijf 4,5 4,9 21,9 III 1 
BOUW023 Uitbreiding van bedrijf / instelling gebouw Cat III > 500,000 4,5 4,8 21,5 III 2 
BOUW016 Overige wijzigingen aan een bouwwerk 4,4 4,9 21,5 III 1 
BOUW014 Ander bouwwerk geen gebouw zijnde op het erf 4,3 4,8 20,7 III 3 
BOUW019 Bedrijf / instelling gebouw Cat II 50,000 - 500 000 4,4 4,7 20,6 III 1 
BOUW021 Uitbreiding van bedrijf / instelling gebouw Cat 1 < 50,000 4,4 4,7 20,4 III 1 
BOUW02a Bouwwerken geen gebouw zijnde bij een bedrijf / perceel 4,4 4,5 
BOUW002 Woning Cat. II 200.000 - 500.000 4,3 4,6 19,7 IV 10 
BOUW026 Bouwwerken t b.v infra / weg en waterbouw 4,0 4,9 19,7 IV 2 
BOUW029 Het uitvoeren van een werk geen gebouw zijnde (2,1 lid 1 onder b) 3,9 5,0 19,6 IV 3 
BOUW010 Toevoeging van een kapconstructie 4,3 4,6 19,5 IV 1 
BOUW012 Inpandige verbouwing 4,0 4,8 19,3 IV 3 
BOUW01B Bouwkundige reclame uitingen 4,1 4,7 19,1 IV 4 
BOUW001 Woning Cat, 1 < 200,000 (2,1 lid 1 onder a en c) 4,1 4,6 18,9 V 20 
BOUW022 Uitbreiding van bedrijl / Instelling gebouw Cal II 50,000 - 500,000 4,0 4,7 18.9 V 3 
BOUW011 Dakkapel 3,6 

4,7 
10 BOUW011 Dakkapel 3,6 18,7 10 

BOUW031 Rijksmonument onbebouwd 4,8 15,1 V 1 
BOUW027 Activiteit Slopen Cat I (2.2 lid 1 onder a) Vervallen per 1-4-2012 6,7 V O 



Risicomodule' handhaving omgevingsvergunning 
Bestaand gebruik bouwwerken 
Risico 

oranjewoud Naar Totaal 

»»«mb«' cd Anln Gtoup 
Priortteitsblokken 

Klasse Opmaak Van tot en met 
i ZEERGROOT RISICO 30 37 punten 
II GROOT RISICO 24 30 punten 
III BEPERKT RISICO 18 24 punten 
IV KLEIN RISICO IS 18 punten 
V ZEER KLEIN RISICO 9,7 15 punten 

Variabelen Naleving m ;etellen 

Tabel effecten naleving Totaal 
Kolommen 6 

Code Beschrijving effecten naleving Totaal Klasse Aantallen 
B6B039 Bedrijfsverzamelgebouw 36,8 I 1 
BGB04S agrarische gebouwen met asbest 5,1 34,1 B i y j S K j i 
BGB002 Woningcorporatie - woningen - jaren 50 - 60 4,7 999 
BGB022 camping 5,0 2 
BGB006 Particuliere woningen - voor oorlogs 5,3 4,8 999 
BGB007 Particuliere woningen - jaren 50 - 60 5,3 4.8 i 999 
BGB001 Woningcorporatie - woningen - voor oorlogs (?) 5,3 4,7 24,8 999 
B6B042 Horeca (restaurants & cafés) 4,5 24,8 20 
BGB036 Bedrijfsgebouwen / fabrieken (geen tuinbouw) 5,7 25,8 999 
BG6003 Woningcorporatie - woningen - jaren 70 5,5 4,7 999 
BGB004 Woningcorporatie - woningen - jaren 80 - 95 5,5 4,7 999 
BGB044 Rijks- en gemeentemonument 5,6 59+29=88 
BGB040 Scholen voor 1995 (asbest) 5,0 4,7 23,3 in 7 
BGB008 Particuliere woningen - jaren 70 5,0 4,8 23,8 in 999 
BGB009 Particuliere woningen - jaren 80 - 95 5,0 4,8 23,8 in 999 
BGB028 Sporthal 4,9 4,7 22,7 in 1 
BG8032 Detailhandel (niet zijnde winkelcentra) 4,9 4,6 22,4 ui 999 
BGB027 Kerk/aula 5,2 4,6 24,0 n 6 
BGB046 agrarische gebouwen zonder asbest 4,6 4,8 22,0 in 1 
BGB031 Winkelcentra 5,1 21,8 in 1 
BGB037 Glastuinbouw (incl. bijgebouwen) 4,6 4,7 21,6 in 999 
BGB024 Sociaal cultureel centrum 4,3 4.7 20,2 in 1 
BGB021 Hotel 4,4 4,6 20,1 11! 1 
BGB041 Scholen na 1995 4,3 4.6 19,5 lil 1 
BGB017 Woningcorporatie - Woonzorgcomplexen 4,2 18,5 2 
8GB023 Bed & Breakfast 3,4 4,7 15,9 IV 5 
BGB034 Kantoren 3,7 4,8 17,6 IV 999 
BGB025 Bibliotheek 3,6 4,8 17,3 IV 1 
BGB019 Particuliere kinderopvang (dagopvang / BSO / peuterspeelzaal} 3,3 4,8 15,6 IV 999 
BGB029 Overige sportaccommodaties 3,8 4,6 17,3 IV 1 
BGB015 Zorginstellingen (zwaar) 3,5 4,7 16,5 IV 999 
BGB035 Openbare gebouwen (gemeentekantoor / brandweerkazerne / politiebureau) 3,7 16,1 IV 2 

BGB020 Commerciële kinderopvang (dagopvang / BSO / peuterspeelzaal) 3,5 4 6 16,2 IV 999 
BGB026 Buurthuis /Jongerencentra 3,6 4,3 15,8 IV 1 
BGB010 Particuliere woningen - na 1995 3,0 4,8 14.4 V 999 
BGB014 Zorginstellingen (licht) 3,1 4.6 14,2 V 999 
BG6005 Woningcorporatie - woningen - na 1995 3,0 4,7 13,9 V 999 
BGB043 Infrastructuur • bruggen, tunnels, duikers en hoogspanningsmasten 9,7 V 999 



Risicomodule handhaving omgevingsvergunning 
Ruimtelijke Ordening 
Risico 

oranjewoud Naar Totaal 

fnb*r o l A n l r i b t o u p 

Prioriteitsblokken 
Klasse Opmaak 1 Van tot en met 

ZEER GROOT RISICO 40 1000 punten 
II GROOT RISICO '9ÊÊÊÊÊÊ 25 40 punten 
III BEPERKT RISICO 22 25 punten 
IV KLEIN RISICO 15 22 punten 
V 0,0 15 punten 

0 Naleving meetellen 
Tabel effecten naleving Totaal 

Kolommen 7 6 

Code Beschrijving effecten naleving Totaal Klasse Aantallen 
RO033 Illegale nieuwbouw agrarische bedrijven 5,3 38,5 1 
RO053 Illegale plaatsing (stajcaravans 7,1 5,4 1 
RO052 Illegale bouw recreatiewoonverblijven, buitengebied 6,8 5,4 1 
RO0S8 Bewoning in strijd met bestemmingsplan industrieterrein 5,5 6,5 3 
RO057 Bewoning in strijd met bestemmingsplan buitengebied 5,4 
RO054 Permanent gebruik/bewoning van recreatiewoningen 30,9 999 
RO008 Illegale bouw bijgebouwen, buitengebied 4,6 30,5 4 
RO009 Illegale bouw bijgebouwen, industrieterrein 4,7 29,4 
RO044 Illegale paardenbakken/manegeactiviteiten, buitengebied 5,4 5,1 27,2 
RO056 Bewoning in strijd met bestemmingsplan woonwijk 4,0 26,2 II 
RO010 Illegale bouw bijgebouwen, overig 5,5 4,4 24,4 in 1 
RO055 Bewoning in strijd met bestemmingsplan stads-/dorpskern 4,0 24,2 in 
RO007 Illegale bouw bijgebouwen, woonwijk 4,8 4,7 22,8 m 2 
RO006 Illegale bouw bijgebouwen, stads-/dorpscentrum 5,0 4,5 22,5 ui 2 
RO019 Illegale bouw dakkapel, industrieterrein 4,9 4,2 20,6 IV 1 
RO018 Illegale bouw dakkapel, buitengebied 4,8 4,3 20,6 IV 
RO039 Illegaal aanbrengen/verwijderen houtopstanden, stads-/dorpscentrum 3,6 5,6 20,1 IV 1 
RO021 Illegaal graven en dempen sloten, buitengebied 3,8 5,2 19,8 IV 2 
RO040 Illegaal aanbrengen/verwijderen houtopstanden, woonwijk 3,4 5,6 19,2 IV 1 
RO036 Illegale aanleg van oppervlakteverhardingen, buitengebied 3,8 5,1 19,2 IV 1 
RO020 Illegale bouw dakkapel, overig 4,0 4,8 19,1 IV 1 
RO041 Illegaal aanbrengen/verwijderen houtopstanden, buitengebied 3,3 5,7 18,9 IV 3 
RO022 Illegaal graven en dempen sloten, overig 3,7 5,1 18,5 IV 1 
RO043 Illegaal aanbrengen/verwijderen houtopstanden, overig 3,3 5,4 18,0 IV 1 
RO038 Illegale aanleg van oppervlakteverhardingen, overig 3,6 5,0 17,9 IV 1 
RO046 Illegale ontgrondingen, overig 3,9 4,5 17,6 IV 1 
RO045 Illegale ontgrondingen, buitengebied 4,0 4,4 17,4 IV 1 
RO011 Illegale bouw erfafscheiding, stadse/dorpscentrum 4,0 4,3 16,9 IV 1 
RO029 Illegale reclame, woonwijk 3,9 4,3 16,8 IV 1 
RO012 Illegale bouw erfafscheiding, woonwijk 3,8 4,3 16,4 IV 
RO028 Illegale reclame, stads-/dorpscentrum 3,8 4,3 16,2 IV 1 
RO016 Illegale bouw dakkapel, stads-/dorpscentrum 3,6 4,4 16,1 IV 2 
R0017 Illegale bouw dakkapel, woonwijk 3,6 4,4 16,1 IV 
RO032 Illegale reclame, overig 3,5 4,5 15,9 IV 1 
RO030 Illegale reclame, buitengebied 3,4 4,5 15,4 IV 1 
RO051 Illegale bouw telecommunicatie, overig 3,3 4,3 14,4 V 1 
RO031 Illegale reclame, industrieterrein 3,3 4,3 14,3 V 1 
RO015 Illegale bouw erfafscheiding, overig 3,6 4,0 14,3 V 1 
RO049 Illegale bouw telecommunicatie, buitengebied 3,3 4,3 14,1 V 1 
RO047 Illegale bouw telecommunicatie, stads-/dorpscentrum 3,4 3,9 13,3 V 1 
RO048 Illegale bouw telecommunicatie, woonwijk 3,4 3,9 13,3 V 1 
RO042 Illegaal aanbrengen/verwijderen houtopstanden, industrieterrein 2,8 4,8 13,3 V 1 
RO013 Illegale bouw erfafscheiding, buitengebied 3,5 3,9 13,4 V 1 
RO014 Illegale bouw erfafscheiding, industrieterrein 3,3 - 3 , 6 11,9 V 1 
RO050 Illegale bouw telecommunicatie, industrieterrein 2,8 11,5 V 1 



Risicomodule' handhaving omgevingsvergunning 
APV en bijzondere wetten 
Risico a_ 

oranjewoud Naar Totaal 

Prioriteitsblokken 
Klasse |opmaak Van tot en met 

1 ZEER GROOT RISICO 30 39 punten 
II GROOT RISICO 20 30 punten 
III BEPERKT RISICO 15 20 punten 
IV KLEIN RISICO 9 15 punten 
V ZEER KLEIN RISICO 0,5 9 punten 

• Naleving me •etellen 
Tabel effecten naleving Totaal 

Kolommen 7 6 



Risicomodule© preventietaken 
|veiligheidsregio Utrecht 
Eemland 
Controles brandveilig gebruik, incl. handhaving 

Woudenberg 
Print i 

Kopieer 

s a v e oranjewoud 

0 Naleving meetellen 

VRU010 
VRUOll 

VRU027 
VRU028 
VRU029 
VRU030 
VRU031 
VRÜ032 

VRU037 
VRU038 

VRU050 
VRU051 

VRU060 
VRU061 
VRU062 
VRU063 
VRU064 



VRU075 
VRU076 
VRU077 
VRU078 
VRU079 
VRU080 
VRU081 
VRU082 
VRU083 
VRU084 
VRU085 
VRU086_ 
VRU087 



Risicomodule© preventietaken 
|velligheidsreglo Utrecht 
Werkgebied 3 EL 
Periodieke controles brandveiligheid 

Woudenberg 

C ^ * * ^ <, H v oraniewoud 

Print naar printer 

Kopieer naar clipbord 

Beschrijving 

4300.05 
4400.03 
4300,06 
4300,04 
4400,04 
4300,03 
1600 
4400 
1700,01 
4400,02 
1700 
4300,02 
4400,01 
1100 
4300 
4200,01 
3100,02 
4300,01 
2100 
3100,01 
1500,02 
1500,03 
1500,05 
4200 
3100 
1500 
1500,06 
1500,07 
3100,03 
8100,03 
7220 
7120 
14130 
7320 
7210 

Ziekenhuis > 5000 pers 
verpleeRtehuiien ^ 250 peis 
Ziekenhuis incl gesloten afdeling 
Ziekenhuis 1000 pers 5000 pers 
Verpleegtehuizen incl gesloten afdeling 
Ziekenhuis 500 pers, • 100O pers 

Woningen (bedri|fsitv/comple«en) niet relfredi bew ? 10 pers 
Verpleegtehuizen > 10 pers. 
Bejaardenootden / verzorgingshuizen Woonzorgcomplexen 
Verpleegtehuizen 50 pers 250 pers 
Beiaardenoorden / verzorgingshuizen ? 10 pers 
Ziekenhuis 50 peis. - 500 pers. 
Verpleegtehuizen 10 pers 50 pers. 
Tehuizen > 10 peis. 
Ziekenhuis > 10 pers 
Klinieken (poli , psychiatr , ,) mei gesloten afdeling 
Gevangenissen > 50 pers. 
Ziekenhuis 10 peis 50 pers 
K(nderdagverbli|f > 10 pers 
Gevangenissen 10 peis 50 pers 
Woning met zorg zorgclusterwomng 2* uui ÏOig 
Woning met zorg zorgclusterwoning 24 uui zorg m een woongebouw 
Woning met zorg - gioepszorgwomng op afspraak 
Klinieken (poll- psychiatr ,, ,) > 10 pers. 
Gevangenissen > 10 peis. 
Woningen met zorg 
Woning met zorg groepszorgwonmg 24 uurszoig 
Woning met loig andere woonfunctie vooi zorg 
Gevangenissen met gelegen in ren cellengebouw 
School (1,1 < 12 jaar) >1Q00 pers 
Pension/Nachtverbltjt > SOpers, 
Hotel > 50 peis, 
KamDeeiterrein/iachthaven > 250 pers. 
Dagverblijf (kinderen / gehandicapten) > 50 pen, 
Pension/Nachlverbl.;! 50 pers. 

effecten naleving 

7,0 
7,0 
6,8 
7,9 
8,1 
7,0 
7,0 
7.0 
7.4 
6,3 
6.2 
6,1 
6,2 
6,1 
5,5 

6,2 
5,8 

B I 
5,8 

9,1 
9.4 
8.6 
9.3 
8,4 
8.3 
8,3 

«,'-• 6,0 

Ir 
8.1 6,0 

5,6 
5,6 

8,1 
8.1 

l i 6  

i j '  
5.6  
6.2  
6,2  
6,3  
5,4  
5.3  
6,1  
6,1  
5,9 

5,8 

-5.1-
5,6 
5,5 
5,5 
6,1 

59.1  
56,3  
56,2  
54.4  
54.3  
54.0  
53,8  
52.8  
52.1  
51,7  
51,2  
SOR  
48,4  
47.7  
46.9  
45.8  
45,2  
45.2  
44,8  
43.4  
43.3  
43.3  
43.0  
42.9  
42,8  
42.6  
42,6  
41.2  
37,8  
36,6  
364  
34,0  
33,9  
33,7  
33.5 

Frequent ie Type con t ro l e 1 Not i t ies 

100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle kletn 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle ktehl _ 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle kïeln 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle klein 
100% BIO controle groot 
100% BIO controle groot 



8100,02 
7310 
1800,01 
1800,02 
7110 
14120 
1800 
8100 
8100,01 
1500,01 
14110 
2930 
2200 
10100,02 
1500,04 
2920 
10140 
5130,05 
1200 
11230 
1300 
273Ö 
5130,03 
5130,04 
5120,05 
1013Ó 
2330 
4100 _ 
MSCT 
5120,03 

School (II < 12 jaar) 250 • 1000 pers 
Daeverblijl (kinderen / gehandicaptenl 10 50 pers 
ICamerverhuur >4 personen binnenstad 
Kamen/erhuur > 4 personen niet binnenstad 
Hotel 10-50 pers. 
Kampeerterrein/jachthaven 100 250 pers. 
Kameiverhuur > 4 pers. 
School (I.K 12 laar) > 10 pers 
School (1.1 c 12 jaar) 10 250 pers 
Woning met lorg - lorgclusterwonlng lorg oo atroep in een woongeboi 
Kampeerterrem/jachthaven 50 100 pers 
Cafés, discotheek restaurant > 500 pers. 
PeutenpMbaal > 10 pers 

keigebouwen winkelcentra 

5120,04 
9230 
8230,01 
5110,05 
5130 
5130,02 
14200 
2430 
2320 
10120 
2720 
5110,03 
5110,04 
10100,01 

»M0_ • 

Woning mrt loig g w p w w g womnp iotg op sfrof p 
Cat(*$, diiCOthMk. fpstauranl 250 SOOperv 
Winkelgebouwen > 1 000 peii. 
f Abrieken > 500 pers. • industrie 8W0 
Ktoosters/abdiien 
Stationsgebouwen > 500 peri 
Woongeb met rnpjndiRe gangen 
Tentoonstellingsgebouwen > 500 p«s 
Fflbriekcn > 500 pers mduïttte • gevajfhjkp stoHen >10 000 Vg 
Fabrieken > 500 pers mdustne BEVI 
Fabrieken 250 500 pers. • mdusirie - BRZO 
Winkelgebouwen 500 l 000 pers 
Theater, schouwburg, biowoop, aula > 500 pers 
Gezondheidsdiensten > 50 pers 
School (U > 12 jaar) > 1000 pe's 

fabrieken 2S0-500 pers induslne gevaarlijke stoften >10 0O0kp 
Fdbnek.-n 250 500 pf*s mdustf(e BEVI 
Sporthal, stadion > 1.000 pers 
School |M 12 jaar) UnivefSiteitsgebouwen 
Fs^ rwken 50-250 pers . -ndustne BRZO 

Fabrieken > 500 pers. | „ _ „ . 
fabriekpn > 500 pers - mdustne gevaart^kr stoffen 1 000 kg 10 000 kg 
Markt (periodieke markten) 
Museum, bibliotheek > 500 pers 
Theater, schouwburg, btoscooo, aula 250 500 peis. 
WmltelRf bouwen 250 500 pers 
Tfntoonsl^lltngsgebouwM 250 500 pers 
Fabrieken 50 250 pers • industw gevaarütke stoften >10.000hp 
tabrick.'n50 250oers industrie B!Vt 

ouwen incl gevaarlijke stoften 

4,7 
4,2 5,9 
4,3 5,8 
4 J 5,« 
4.4 5,6 
4.1 5,9 
4,2 5,8 
4.1 5,8 
4,1 5,> 
3.7 
4,5 
4,3 5,5 

___39 6,0 
4,0 5,8 
4,0 5,8 
4,0 5.» 

• ii t,0 
3,9 5,8 

0 
0 
7 

• 
1 
0 
0 
B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100* BIO controle groot 
100% 610 controle klein 
100» BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle groot 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle groot 
50% BIO controle groot 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controle klein 
50% BIO controli groot 
50% BIO controle groot 
50% BIO controle groot 
50% BIO controle groot 
50% BIO controle groot 
50% BIO controle klem 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle groot 
25% BIO controlt groot 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle groot 
25» BIO controle klein 
25% 610 controle klein 
25% BIO controle klem 
25% _ _ BK) controle groot 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle klem 
25% BIO controle klein 



9220 
5120,02 
5130,01 
5100,05 
2520 
2910 
5130,06 
2420 
11220 
8220 
5120,01 
5120,06 
5100,03 
5100,04 
5120 
6130 
2310 
2410 
14300 
5110,02 
11100 
5110,01 
10110 
12210 
2620 
5110,06 
2999 
9210 
5100,01 
5110 
5100,02 
13220 
2510 
8210 
11999 
2710 
11210' 
5100,06 
6120 
5100 
13120 
2610 
9100 
12110 
6110 
2800 

Open. 
Fabrieken 250 500 pers. industrie gevaarlijke stoffen 1.000 kg 10.000 kg 
Fabrieken > 500 pers industrie gevaarlijke stoffen tot 1 000 kp 
Fabrieken 0 50 pers. industrie - BRZO 
Buurthuis, ontm.centrum. wijkcentr. > 250 peis 
Cafés, discotheek, lestaurant 50 250 pers. 
Fabrieken > 500 peis, geli)kviraardigheid toegepast 
Museum, bibliotheek 250 500 pers 
Stationsgebouwen 250 500 per^ 
School (l.l, > 12 jaarl 250 1000 pers 
Fabrieken 2SO-50O pers. industrie gevaarlijke stoffen tot 1 000 kg 
Fabrieken 250 500 pers, gelijkwaardigheid toegepast 
Fabrieken 0 50 pers, industrie gevaarlijke stoffen »10 000 kg 
Fabrieken 0 50 pers, industrie - BFVI 
Fabrieken 250500 pers 
Kantoren > SOO pers 

Theater, schouwburg, bioscoop, aula 50 250 pers. 
Museum, bibliotheek SO 250 oers 
Tijdelijke bouwsels > 50 pers 
Fabrieken 50 250 pers industrie gevaarlijke stoffen l 000 kg 10 000 kg 
Studio's (opname bv, TVJ 
Fabiieken 50-250 peis, - industne - gevaarlijke stoften tot 1 000 kg 
Winkelgebouwen 50 250 peis 
Tunnels langer dan 250 meter 
Gebedshuis ? 250 pers 
Fabrieken 50 250 pers • gelijkwaardigheid toegepast 
Overige gebouwen met bijeenkomstfunctie s 50 pers. 
Sporthal, stadion SO 250 pers 

Fabrieken 0 SO pers industrie gevaarlijke stoffen tot I 000 kg 
Fabrieken 50-250 pers 
fabrieken 0 50 pers mdustite gevaaililke stoffen 1 000 ke 10 000 kg 
Gaiage inlichtingen (alleen opslag, stalling) > l 000 m2 
Buurthuis, ontmcentrum, wijkccntr, 50 250 pers 
School (1,1 > 12 jaar) 50 250 pers 
Overige gebnnksfuiKtie 
Tentoonstellingsgebouwen 50 250 pers 
Stationsgebouwen 50-250 pers 
Fabrieken 0 50 pers, gelilkwajrfligheid toegepast 
Kantoren 250SOO pers. 
Fabrieken0 SOpers, 
loods, veem, opslagplaats > 1 000 m2 
Gebedshuis SO250 pers 
Gvmiaal studio (ballet bv ) > SO pers. 
Bouwwerk geen gebouw zijnde 
Kantoren 50-250 pers. 
Kantme eetzaal > 50 pers 

3,9 5,7 
3,9 5,7 
4.0 5,6 
3,8 5.» 
3.6 6.2 
3,6 6,1 
3,9 5,7 
4,1 5,3 
4,1 5,3 
3,9 5.5 
3,8 5,6 
3,7 5.7" 
3,t 5,8 
3,6 6,8 
3,a 5,5 
3,9 5,4 
3.7 5,6 
3,7 5,6 

5,9 
5,7 

5,7 
6,0 

25% BIO controle klem 

25% BIO controle groot 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle grool 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klem 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle groot 
25K BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25» BIO controle groot 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle kien 

25% BIO controle klein 

25% BIO controle klein 
25% 810 controle groot 
25% 810 controle groot 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle groot 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 

25% BIO controle klein 
25% BIO controle klein 


