
Toelichting Productregels Jaarplan 2020 

 

Bij het jaarplan gaan we uit van 4 onderdelen: namelijk Advies, Toezicht, (Brand)Veilig Leven 

en Risicobeeld, analyse en beleid. Onderstaand zal een toelichting worden gegeven op de 

productregels, met name waar deze nieuw is, of afwijkt van 2019. 

   

Advies 

Voor de raming van het aantal adviezen zijn de gerealiseerde aantallen in 2019 als 

uitgangspunt genomen. 

Voor de WABO-activiteit Bouw is gekeken naar de ontwikkelingen per gemeente waarbij o.a. 

rekening is gehouden met de verwachte landelijke groei van 4,5% door het Economisch 

Instituut voor de Bouw, de aantallen WABO adviezen voor uw gemeente van de laatste jaren 

en de eventueel door uw gemeente aangeleverde verwachting (o.a. vanwege stikstofbesluit). 

In alle bestemmingsplanvraagstukken kijken we ook naar de component Externe Veiligheid. 

De opsplitsing tussen bestemmingsplanvraagstukken algemeen en 

bestemmingsplanvraagstukken met een EV-component die in de afgelopen jaren is gehanteerd 

komt hiermee te vervallen. 

In 2020 hebben we bij alle gemeenten uren geraamd voor ondersteuning bij het opstellen van 

een omgevingsvisie en omgevingsplannen. 

Verder zijn er geen wijzigingen t.o.v. 2019 in de productregels Advies. 

 

Toezicht 

Voor de raming van het aantal controles zijn de gerealiseerde aantallen in 2019 als 

uitgangspunt genomen.  

Voor toezicht op de bouw is gekeken naar de ontwikkelingen per gemeente en de door het 

Economische Instituut voor de Bouw verwachte groei van 4,5%. 

Het overzicht van geplande controles bestaande bouw (gebouwenlijst) ontvangt u bij dit 

jaarplan. In de planning wordt rekening gehouden met 15% benodigde hercontroles. 

Er zijn twee productregels voor gemeente-specifieke activiteiten: 

 Gemeente-specifiek toezicht (specifieke projecten - benoemd als aantallen objecten) 

 Gemeente-specifiek toezicht (Bijzondere handhaving - benoemd als aantallen 

objecten) 

Hiermee hebben we (beperkte) capaciteit beschikbaar om de gemeente te ondersteunen bij 

specifieke (handhavings)acties. De overige specifieke verzoeken (b.v. toezicht op 

gevelbekleding) worden gerapporteerd via de productregel ‘gemeente-specifiek toezicht 

(specifieke projecten). 

Voor het bestemmen van de gemeente-specifieke activiteiten, moeten met de desbetreffende 

gemeenten nog nadere afspraken worden gemaakt. Als VRU is ons uitgangspunt dat we onze 

capaciteit risicogericht willen inzetten.  

 

De capaciteit voor BRZO-inspecties is geen gemeentelijke basistaak, maar een taak die de 

VRU regionaal uitvoert. De capaciteit die de VRU hiervoor nodig heeft, is dan ook regionaal 

geraamd. Er wordt wel op gerapporteerd per gemeente, zodat het voor de gemeente 

inzichtelijk is of er in 2020 een inspectie is uitgevoerd. Dit geldt ook voor toezicht op de 

aanwijzing Bedrijfsbrandweer. 

 

(Brand)Veilig Leven (voorheen Stimulerende Preventie) 



De raming van de aantallen is gebaseerd op de resultaten in 2018 en 2019. In het jaarplan 

2020 wordt een aantal producten gemeentespecifiek geraamd. Veel voorlichtingsactiviteiten zijn 

vraaggestuurd en daarom niet vooraf aan een gemeente toe te rekenen. Hiernaast zijn veel 

uren voor (brand)veilig gedrag regiobreed geraamd. Deze uren zijn op basis van de 

gemeentefondssystematiek verdeeld over de gemeenten. De thema’s zijn benoemd in het 

jaarplan.  

U ontvangt apart een document met toelichting op de nieuwe werkwijze rondom KVO en CVU. 

Deze zal tevens in de jaarplangesprekken besproken worden. 

 

Risicobeeld, Analyse & Beleid 

Uren voor Risicobeeld, Analyse & Beleid (RAB) zijn regiobreed geraamd. Het totaal aantal uren 

is op basis van de gemeentefondssystematiek verdeeld over de gemeenten. De thema’s zijn 

benoemd in het jaarplan. 


