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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
2 juli 2013
Agendapunt:2

Voorstel Begroting Servicecentrum MER 2013-2014
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks
Bestuur van het Servicecentrum MER hun zienswijze over de ontwerp
programmabegroting naar voren brengen. Dit heeft plaatsgevonden in
de raadsvergaderingen van juni jl.. Het Dagelijks Bestuur heeft deze
zienswijzen gevoegd bij de ontwerp programmabegroting en biedt deze
ter vaststelling aan aan het Algemeen Bestuur.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER:
 stelt de begroting MER 2013-2014 vast en zendt afschriften naar
de gemeenten;
 geeft opdracht aan het Dagelijks Bestuur om de begroting vóór
15 juli 2013 aan Gedeputeerde Staten te zenden.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Begroting Servicecentrum MER 2013-2014
Ter inzage: --
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Inleiding:
In haar vergadering van 19 april 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER de
programmabegroting 2013-2014 in ontwerp vastgesteld. In de colleges van 7 mei 2013 is de ontwerp begroting
vastgesteld. Overeenkomstig artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangen de raden van de
deelnemende gemeenten deze ontwerp begroting om hun zienswijze hierover naar voren te brengen. Dit heeft
plaatsgevonden in de juni raadsvergaderingen.
Centrale vraag:
Wat zijn de zienswijzen over de ontwerp begroting Servicecentrum MER 2013-2014 van de raden van de
gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen?
Oplossingsrichting(en):
Hieronder worden de zienswijzen van de gemeenteraden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
weergegeven:
Gemeente Maasgouw



Maasgouw dient niet onevenredig mee te betalen aan de kosten voor huisvesting en/of informatie- en
communicatietechnologie (ICT). De vertegenwoordigers van Maasgouw binnen de MER dienen hier op
toe te zien.
Mochten de ICT-kosten (bijvoorbeeld kosten inrichting werkplekken) hoger zijn dan aangegeven in dit
voorstel, dan dienen de vastgestelde budgetten gerespecteerd te worden.De meerkosten dienen binnen
het bestaande budget opgevangen te worden.

Gemeente Echt-Susteren


Geen zienswijzen ten aanzien van de ontwerp Programmabegroting Servicecentrum 2013-2014 naar
voren te brengen.

Gemeente Roerdalen



Geen zienswijze over de ontwerp Programmabegroting Servicecentrum 2013-2014 naar voren
te brengen.

Deze zienswijzen zijn aan de begroting toegevoegd.
Nadat deze begroting is vastgesteld zendt het Algemeen Bestuur een afschrift aan de deelnemende gemeenten.
Het Dagelijks Bestuur zendt de definitief vastgestelde begroting Servicecentrum MER 2013-2014 vóór 15 juli
2013 aan Gedeputeerde Staten.

Voorstel:
Voorgesteld wordt om:
 de begroting MER 2013-2014 vast te stellen en de afschriften naar de gemeenten te sturen;
 Het Dagelijks Bestuur de opdracht te geven om de begroting vóór 15 juli 2013 aan Gedeputeerde
Staten te zenden.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 2 juli 2013
BESLUIT

Voorstel Begroting Servicecentrum MER 2013-2014

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:



De begroting MER 2013-2014 vast te stellen en zendt afschriften naar de gemeenten;
Geeft opdracht aan het Dagelijks Bestuur om de begroting vóór 15 juli 2013 aan Gedeputeerde
Staten te zenden.

De voorzitter,

De directie,
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Programmabegroting Servicecentrum MER
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen

2013-2014
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1.Inleiding
1.1.

Ontwikkelingen Servicecentrum MER

Samenwerking met als doel kwaliteit borgen, efficiënter werken, de kwetsbaarheid van de drie gemeentelijke organisaties verminderen en de continuïteit verbeteren is een belangrijk programmapunt van de respectievelijke gemeenteraden, coalities en colleges.
Volgens het collegeprogramma in Roerdalen 2010- 2014 zal de komende jaren “op concreet uitvoeringsniveau de ambtelijke samenwerking met buurgemeenten worden versterkt en uitgebouwd met
als doel de kwaliteit te borgen, een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren en krachtig en deskundig op elk gebied te kunnen zijn”.
In het collegeprogramma van Echt-Susteren 2010-2014 wordt aangegeven dat door middel van samenwerking met Maasgouw en Roerdalen besparingen worden gerealiseerd.
In Maasgouw is in het coalitieprogramma 2010-2014 aangegeven dat samenwerking wordt gezocht
om onze taken zo goed mogelijk invulling te geven. Bij de begrotingsbehandeling 2011 is een motie
aangenomen om regionale samenwerking op te pakken.
Het Servicecentrum MER geeft vorm aan de samenwerking tussen de gemeenten Maasgouw, EchtSusteren en Roerdalen voor wat betreft bedrijfsvoering en back-office dienstverlening.
De drie gemeenten willen afzonderlijk als regie gemeente functioneren. Dit betekent dat ze autonoom blijven en gemeentelijk beleid formuleren. Daarnaast wenst iedere gemeente haar eigen service loket te behouden, zodat een inwoner altijd bij zijn eigen gemeente terecht kan.
Alle taken die vallen onder bedrijfsvoering of back-office dienstverlening kunnen op de middellange
en lange termijn onder de gemeenschappelijke regeling worden gebracht.
Belangrijk hierbij is dat de gemeenschappelijke regeling het karakter krijgt en behoudt van een
service center, een organisatie die dienstbaar is aan de drie gemeenten. Dit is een voorwaarde voor
de drie gemeenten om autonoom te blijven en de regiefunctie invullen.
In 2013 zal de afdeling Omgevingsdienst onder het Servicecentrum worden gebracht. De planning is
dat de huisvesting van deze afdeling voor 1 september 2013 zal plaatsvinden. Vervolgens zullen in
2013 de taakvelden personeel en organisatie en Informatisering en Automatisering worden voorbereid om over te gaan naar het Servicecentrum MER.
In 2014 zullen ook personeel, organisatie en informatisering & automatisering en mogelijk de financiële administratie overgaan naar het Servicecentrum MER.
Er zal worden bezien welke taken verder worden voorbereid om over te gaan naar het Servicecentrum MER.

1.2.

Meerjarige efficiency taakstelling Servicecentrum MER – Omgevingsdienst

Met de overgang van vergunningen, toezicht en handhaving wordt enerzijds voldaan aan de kwaliteitsdoelstellingen die het rijksbeleid ons oplegt.
Anderzijds kunnen we door samenwerking nog een efficiencyslag maken. In onderstaande tabel is de
meerjarige taakstelling van de afdeling omgevingsdienst weergegeven. Deze taakstelling loopt op
tot een bedrag van ongeveer € 340.000 in 2017.
Daarnaast zijn er middelen nodig voor het door ontwikkelen van de MER.
2013
Voordeel MERomgevingsdienst
Benodigd voor doorontwikkeling MER
Resterend voordeel

2014

2015

2016

2017

2018

23.153

137.781

207.993

275.483

344.354

344.354

101.551

169.652

144.652

144.652

144.652

144.652

- 78.398

- 31.871

63.341

130.831

199.702

199.702

5

1.3. Leeswijzer
Deze programmabegroting is als volgt opgebouwd, in paragraaf 2 komen de programma’s aan bod.
Paragraaf 3 bevat de paragrafen die van toepassing zijn op het Servicecentrum. De financiële begroting is te vinden in de laatste paragraaf.
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2. Programma’s
2.1. Programma Ontwikkeling Servicecentrum MER
2.1.1. Inleiding
2013 is het overgangsjaar, de afdeling Omgevingsdienst gaat over naar het Servicecentrum, de medewerkers worden in hun functies geplaats en gehuisvest. Ondersteuning door automatisering wordt
georganiseerd, naast de andere bedrijfsvoeringstaken. Vervolgens zullen ook de voorbereidingen
starten voor andere taakgebieden die overgaan naar het Servicecentrum MER. Dit programma gaat
in op deze (door)ontwikkeling van het Servicecentrum MER.
2.1.2. Wat willen we bereiken?
De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen willen zelfstandige regiegemeenten zijn. Om
deze taak ook in de toekomst te blijven uitvoeren betekent dit dat de gemeenten op een aantal
gebieden krachten moeten bundelen in het Servicecentrum MER. Zo kan efficiencyvoordeel worden
behaald, kwaliteitsverbetering plaatsvinden, kwetsbaarheid worden verminderd en continuiteit
worden verbeterd.
Het Servicecentrum MER is dienstverlenend aan de drie gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering en back-office dienstverlening. In 2013 gaat het taakgebied vergunning, toezicht en handhaving
over naar het Servicecentrum. Vervolgens zullen andere taakgebieden overgaan. Per taakgebied zal
steeds worden geconcretiseerd wat de doelstellingen zijn.
2.1.3. Wat gaan we daarvoor doen?
In de eerste helft van 2013 zal de afdeling Omgevingsdienst overgaan naar het Servicecentrum. Deze overgang zal worden geïmplementeerd en geformaliseerd voor personeel, huisvesting, informatisering en automatisering.
In de tweede helft van 2013 vinden de voorbereidingen plaats om de bedrijfsvoeringstaken P&O,
I&A, en financiën van de drie gemeenten onder te brengen in het Servicecentrum MER. Deze voorbereidingen bestaan uit de opstelling van een bussinesscase en bedrijfsplan.
Eind 2013- eerste helft 2014 zullen dan, indien dit voordelen oplevert in efficiency en/of effectiviteit, ook deze bedrijfsvoeringstaken overgaan naar het Servicecentrum MER.
2.1.4. Wat mag het kosten?
Het budget voor dit programma bestaat uit de kosten van de opbouw van de MER-organisatie, waaronder de directiesecretaris en ondersteunende administratieve werkzaamheden.
Voor de incidentele voorbereidingskosten voor business case en bedrijfsplannen van onderstaande
onderdelen staat het volgende opgenomen:
Kosten

Bedrag

I&A
P&O
Financiën

€
€
€

35.000
10.000
10.000

Totaal

€

55.000

De bedragen zijn indicatief en alleen voor de voorbereiding. Uit de business cases volgen de bedragen die nodig zijn voor de implementatie van deze trajecten. Deze moeten dan nog verwerkt worden in de MER-begroting.
Voor de inrichting ICT is € 645.000 implementatiebudget beschikbaar. Deze wordt gedekt uit het
bedrag dat in 2012 eenmalig beschikbaar is gesteld door de 3 gemeenteraden.
De overige kosten worden gedekt door een bijdrage van de 3 moedergemeenten, verdeeld naar rato
van het aantal inwoners.
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Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

n.v.t.

Totale lasten

Meerjarenbegroting
2015

2016

2017

747

170

145

145

145

747

170

145

145

145

102

170

145

145

145

Baten
Bijdragen gemeenten

n.v.t.

Eenmalig beschikbaar

645

Totale baten

747

170

145

145

145

-

-

-

-

-

Saldo

2.2.Programma afdeling Omgevingsdienst
2.2.1. Inleiding
De afdeling Omgevingsdienst is de eerste afdeling die in het Servicecentrum MER wordt ondergebracht. Het takenpakket van de afdeling is bepaald aan de hand van de landelijke kwaliteitscriteria
in combinatie met het huidige werkpakket en de ambitie per gemeente.
Daarnaast worden ook de plustaken onderscheiden. Het gaat dan om vergunningverlening, toezicht
en handhaving in relatie tot de APV, Drank- en Horeacawet en een aantal bijzondere wetten.
2.2.2. Wat willen we bereiken?
De drie colleges willen dat de Omgevingsdienst de landelijke vereiste kwaliteit levert, dat de klantgerichtheid verder verbetert waarbij de kosten worden gereduceerd (de 3K’s). Specifieker voor de
uitvoering van de VTH-taken is het de gezamenlijke doelstelling dat door het verlenen van vergunningen en ontheffingen, het houden van toezicht op naleving van regels en waar nodig het afdwingen daarvan de overlast wordt beperkt, de kwaliteit van de leefomgeving wordt behouden en waar
mogelijk verbeterd en de veiligheid zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Dit zijn immers de achterliggende doelstellingen van de wetten en regels die gelden binnen het Omgevingsrecht+.
2.2.3. Wat gaan we daarvoor doen?
Er wordt uitvoering gegeven aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma nieuwe stijl. Dit uitvoeringsprogramma:
• zorgt voor een betere dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven;
• dereguleert;
• voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria;
• zorgt ervoor dat we de landelijke RUD verplichting kunnen invullen;
• zorgt ervoor dat de vergunningverlening voldoet aan de landelijke toetsmodellen;
• zorgt ervoor dat het toezicht voldoet aan de landelijke toezichtprotocollen;
• vult de wettelijke beginselplicht tot handhaving in;
• bevordert het naleefgedrag;
• zet in op bestuurlijk en maatschappelijk relevante thema’s;
• maakt bestuurlijke restrisico’s inzichtelijk;
• geeft een goede basis voor het voldoen aan de (lange termijn) efficiency taakstelling;
• levert aan elke gemeente output naar rato van input, etc, etc.
Mede door de brug naar de bestuurlijke missie/visie (de 3K’s) is een basis gelegd om anders te gaan
werken dan tot nu toe. Nog meer integraal, waarbij vastligt voor elke bestuurder, medewerker,
inwoner en ondernemer hoe in de Omgevingsdienst van het Servicecentrum MER voor de drie gemeenten vergunningen worden gemaakt en toezicht wordt uitgeoefend.
2.2.4. Wat mag het kosten?
Het budget voor de omgevingsdienst is opgebouwd uit de budgetten die in de moedergemeenten
beschikbaar waren voor de taken die naar de MER overgaan, verminderd met een taakstelling op de
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materiële lasten (oplopend naar 10%) en personele lasten (oplopend naar 7,5%). Er zijn nog 2 onderdelen waarop nog geen complete duidelijkheid is bij het opstellen van deze begroting:
• Overige personele lasten; in deze begroting is uitgegaan van een opslag op de salarislasten van
2% voor opleidingen en 1,5% aan overige persoonsgebonden overige personeelskosten (zoals,
woon-werkvergoedingen, teamuitjes e.d.). Er wordt nog onderbouwd wat hier precies in moet
zitten en daarbij gecontroleerd of deze percentages reëel zijn.
• ICT kosten: binnen programma 1 is een budget opgenomen voor aanloopkosten ICT. Het is nog
niet duidelijk hoe dit budget wordt ingezet en of dit ook structurele lasten met zich mee zal
brengen. Ook de verhouding met de ICT in de moedergemeentes wordt daarbij betrokken.
Voor 2013 is uitgegaan van ingangsdatum per 1 september 2013. Voor de brandweerpreventietaken
is voor Maasgouw en Roerdalen € 3,67 per inwoner meegenomen en voor Echt-Susteren € 2,67. Dat
betekent dat een deel van het efficiencyvoordeel dat bij het overnemen van de brandweertaken
wordt gerealiseerd in de begrotingen van de moedergemeenten zichtbaar wordt.
Het opleggen van de leges blijft bij de moedergemeenten, daarom zijn er geen opbrengsten daarvoor in de begroting opgenomen.
De bijdrage van de moedergemeenten wordt in de opstartfase verdeeld op basis van de ingebrachte
budgetten.
Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

n.v.t.

Totale lasten

Meerjarenbegroting
2015

2016

2017

1.513

4.425

4.377

4.286

4.217

1.513

4.425

4.377

4.286

4.217

1.513

4.381

4.333

4.242

4.217

44

44

44

1.513

4.425

4.377

4.286

4.217

-

-

-

-

-

Baten
Bijdragen gemeenten

n.v.t.

Diensten voor derden
Totale baten
Saldo
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3. Paragrafen
3.1. Inleiding
Hier zijn de paragrafen opgenomen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de
beheersmatige aspecten. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die verspreid in de begroting staan, gebundeld weer te geven. Het betreft de verplichte paragrafen bedrijfsvoering,
weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen en financiering. De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER.

3.2. Paragraaf bedrijfsvoering
3.2.1. Inleiding
De paragraaf bedrijfsvoering heeft betrekking op alle ondersteunende taken die het Servicecentrum
MER uitvoert voor de eigen afdeling Omgevingsdienst, de Directie, het Algemeen Bestuur en het
Dagelijks Bestuur.
3.2.1.Wat willen we bereiken?
Een goede voorbereiding en opvolging van besluitvorming in, en ondersteuning van het Servicecentrum MER op het gebied van personeel, communicatie, informatie, automatisering, organisatie,
financiën en facilitair, zodat de afdeling(en) in het Servicecentrum hun doelstelling(en) kunnen
behalen.
3.2.2. Wat gaan we daarvoor doen?
Algemeen
• Visievorming en strategiebepaling van het Servicecentrum MER
• Voorbereiding en implementatie van besluiten van diverse MER-overlegorganen (Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, Voorzitter en Directie)
• Optimalisering van de processen en procedures van besluitvorming
Planning & Control
• Inrichting van de Planning & Control cyclus
• Inrichten van financiële administratie en financieel beheer
• Inrichten van het financieel consulentschap
Personeel en organisatie
• Opstellen van het functieboek
• Inrichting van beoordelingssystematiek
• Opstellen arbeidsvoorwaardenpakket
• Inrichten van het personeels consulentschap
Communicatie
• Uitvoeren van het communictieplan, o.a. opstellen van nieuwsbrieven, organisatie MER-café,
opstellen van stuuurgroep MER-berichten etc.
Informatisering en automatisering
• Alle ICT-activiteiten die nodig zijn om de afdeling Omgevingsdienst te faciliteren: ICT infrastructuur, functionele koppelingen, VTH applicatie Squit XO, zaakgericht werken/DMS, bussiness intelligence tool.
Facilitair
• Inrichten van archief.
3.2.3. Wat mag het kosten?
In de overgangsperiode waar deze begroting betrekking op heeft worden een aantal ondersteunende
taken voor het Servicecentrum MER vanuit de moederorganisaties geleverd. Het gaat hierbij o.a. om
P&O, financieel advies, communicatie, P&C en administratie. Hierbij geldt het gesloten beurzen
principe.
Deze begroting is opgesteld vanuit het principe dat er zo min mogelijk budgettaire verstoring mag
plaatsvinden. Daarom is besloten om in de opstartfase vanuit de moedergemeenten geen overhead/indirecte kosten door te berekenen aan de MER. De diensten worden door de 3 gemeenten
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geleverd vanuit de bestaande capaciteit en de kosten worden door de moedergemeenten gedragen
en op basis van historie aan het product(en) omgevingsdienst toegerekend (in de eigen begroting).
Vanaf 2015 zal in kaart gebracht worden welke ondersteuning de MER daadwerkelijk gebruikt van de
moedergemeenten en zal kostentoedeling op basis van werkelijkheid worden doorberekend.

3.3. Paragraaf weerstandsvermogen
3.3.1. Inleiding
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de gemeente is. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de
risico’s.
De risico’s die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffenen die van materiële betekenis kunnen zijn in realtie tot de financiele positie.
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt
om deze niet begrote kosten op te vangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reserves.
In de gemeenschappelijke regeling MER is bepaald (art. 21, lid 1a) dat er niet meer reserves worden
opgebouwd dan in het uiterste geval noodzakelijk is.
In het bedrijfsplan van de afdeling Omgevingsdienst is dit verder uitgewerkt in een reserve die
maximaal 3% van de salarislasten bedraagt met een maximum van € 100.000.
Het Servicecentrum heeft in de periode 2013-2014 geen weerstandscapaciteit. Eventuele risico’s die
zich daadwerkelijk voordoen zal een beroep worden gedaan op de weerstandscapaciteit van de drie
moedergemeenten.

3.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf is voorlopig nog niet aan de orde. Mogelijk dat in de toekomst een wagenpark wordt
ondergebracht in de MER. In de voorliggende begroting is hiermee nog geen rekening gehouden.

3.5. Financiering
3.5.1. Bijdrage per gemeente
Bedragen x € 1

Rekening

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

Meerjarenbegroting
2015

2016

2017

Bijdrage aan programma 1 (verdeling o.b.v. inwoneraantal
Maasgouw

n.v.t.

Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal progr. 1

31.529

52.673

44.911

44.911

44.911

42.302

70.670

60.256

60.256

60.256

27.720

46.309

39.485

39.485

39.485

101.551

169.652

144.652

144.652

144.652

1.517.574

1.493.368

1.484.521

Bijdrage aan programma 2 (verdeling o.b.v. budgetoverheveling
Maasgouw

n.v.t.

529.714

1.541.861

Echt-Susteren

600.388

1.720.773

1.714.342

1.665.471

1.715.387

Roerdalen

382.443

1.118.548

1.100.929

1.083.369

1.076.951

1.512546

4.381.181

4.332.845

4.242.208

4.217.077

Totaal progr. 2
Totaal
Maasgouw

n.v.t.

561.244

1.594.534

1.562.485

1.538.279

1.529.433

Echt-Susteren

642.690

1.791.443

1.774.598

1.725.727

1.715.861

Roerdalen

410.163

1.164.857

1.140.414

1.122.853

1.116.435

1.614.096

4.550.833

4.477.497

4.386.860

4.361.729

Totaal bijdrage
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
2 juli 2013
Agendapunt:2

Voorstel Jaarwerkplan 2013 - 2014
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks
Bestuur van het Servicecentrum MER reageren op het concept
jaarwerkplan. Het uitvoeringsprogramma van de afdeling
Omgevingsdienst wordt beschouwd als jaarwerkplan.
De raden hebben in de raadsvergaderingen van juni een reactie kunnen
geven. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur het jaarwerkplan vast en
stuurt dit aan de colleges. Het vaststellen van het jaarwerkplan leidt
tot een overeenkomst van opdracht tussen de moedergemeenten en het
Servicecentrum MER.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER:
 stelt het jaarwerkplan 2013-2014 vast en zendt afschriften naar
de gemeenten.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Jaarwerkplan 2013-2014
Ter inzage: --

1

Inleiding:
In haar vergadering van 19 april 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER het jaarwerplan
vastgesteld. Op 7 mei jl. hebben de colleges het jaarwerkplan eveneens vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt het concept jaarwerkplan voorgelegd ter
informatie de raden en colleges. De deelnemende raden hebben hierop kunnen reageren in de
raadsvergaderingen van juni 2013.
Centrale vraag:
Wat zijn de reacties van de raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op het
jaarwerkplan 2013-2014?
Oplossingsrichting(en):
Hieronder worden de reacties van de gemeenteraden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen weergegeven:
Gemeente Maasgouw



De raad neemt kennis van het Uitvoeringsprogramma MER Omgevingsrecht 2013-2014;
De raad geeft geen reactie op het uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht 2013-2014.

Gemeente Echt-Susteren



De raad neemt kennis van het uitvoeringsprogramma MER Omgevingsrecht+ 2013-2014;
De raad maakt geen gebruik van de mogelijk te reageren op het uitvoeringsprogramma MER
Omgevingsrecht + 2013.

Gemeente Roerdalen


De raad neemt kennis van het uitvoeringsprogramma MEROmgevingsrecht 2013-2014

Op basis van deze reacties is het jaarwerkplan niet aangepast.
Het Algemeen Bestuur stelt het jaarplan vast en stuurt dit door aan de colleges van de moedergemeenten. Het

vaststellen van het jaarwerkplan leidt tot een overeenkomst van opdracht tussen de moedergemeenten en
het Servicecentrum MER (GR, art.18, lid 5).

Voorstel:
Voorgesteld wordt om:
 Het jaarwerkplan 2013-2014 vast te stellen en afschriften naar de gemeenten te zenden.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 2 juli 2013
BESLUIT

Voorstel Jaarwerkplan 2013-2014

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:


Het jaarwerkplan 2013-2014 vast te stellen en afschriften hiervan naar de gemeenten te zenden.

De voorzitter,

De directie,
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Voorwoord
Voor u ligt het eerste uitvoeringsprogramma van de afdeling Omgevingsdienst van het
Servicecentrum MER. In dit uitvoeringsprogramma 2013/2014 wordt de uitvoering beschreven van
de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken, de VTH-taken op het terrein
van het Omgevingsrecht.
Ik heb – als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER - het
genoegen om aan de drie colleges van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen ter vaststelling een
uitvoeringsprogramma nieuwe stijl aan te bieden. Dit is de uitwerking van de opdracht van de drie
colleges om het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst - met de gezamenlijke missie/visie: kwaliteit,
klantgerichtheid en kostenreductie (de 3K’s) - te concretiseren naar uitvoeringsniveau.
Een uitvoeringsprogramma nieuwe stijl
Dit uitvoeringsprogramma:













zorgt voor een betere dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven;
dereguleert;
voldoet aan de eisen van de Wabo en de landelijke kwaliteitscriteria;
zorgt ervoor dat we de landelijke RUD verplichting kunnen invullen;
zorgt ervoor dat de vergunningverlening voldoet aan de landelijke toetsmodellen;
zorgt ervoor dat het toezicht voldoet aan de landelijke toezichtprotocollen;
vult de wettelijke beginselplicht tot handhaving in;
bevordert het naleefgedrag;
zet in op bestuurlijk en maatschappelijk relevante thema’s;
maakt bestuurlijke restrisico’s inzichtelijk;
geeft een goede basis voor het voldoen aan de (lange termijn) efficiency taakstelling;
levert aan elke gemeente output naar rato van input, etc, etc.

Een bestuurlijk geregisseerd bottom-up kwaliteitsproces
Deze doelen volgen uit genoemde bestuurlijke opdracht en zijn op uitvoeringsniveau geconcretiseerd
door alle professionals die in werkgroepen met deze opdracht aan de slag zijn gegaan. Zeer frequent
hebben de drie colleges getoetst of de uitwerking op de door hun gewenste koers lag.
Het proces heeft geleid tot een bundeling van een grote hoeveelheid specialistische kennis en
werkafspraken over de volle breedte van de VTH-taken. Mede door de brug naar de bestuurlijke
missie/visie is een basis gelegd om anders te gaan werken dan tot nu toe. Nog meer integraal,
waarbij vastligt voor elke bestuurder, medewerker, inwoner en ondernemer hoe in de
Omgevingsdienst van het Servicecentrum MER voor de drie gemeenten vergunningen worden
gemaakt en toezicht wordt uitgeoefend. Voor uw beeld, de professionals hebben voor alle 361
producten, die we op basis van veelal landelijke wettelijke kaders moeten maken, nieuwe
werkafspraken gemaakt. Afspraken waarbij de 3 K’s van de bestuurlijke opdracht leidend zijn
geweest.
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Ik ben er van overtuigd dat dit uitvoeringsprogramma zorgt voor een vliegende start van onze
Omgevingsdienst, waarin onze professionals gezamenlijk aan de slag gaan. Aan de slag met het
uitvoeren en dus realiseren van bestuurlijk en maatschappelijk zeer relevante doelen.
Veel leesplezier.
Stef Strous
Burgemeester van Maasgouw
voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER
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Bestuurlijke samenvatting
Gestreefd is om de complexe, maar bestuurlijk zeker bij incidenten relevante, uitvoering van de VTHtaken transparant maar ook compact te presenteren. Daarbij realiseren wij ons dat het - door de
breedte van de taken en de wettelijke eisen die aan een uitvoeringsprogramma worden gesteld toch een lijvig document is geworden.
Een bestuurlijk relevante greep uit dit uitvoeringsprogramma treft u aan in bijlage 1. Met die
presentatie hebben de drie MER-colleges getoetst of is voldaan aan de bestuurlijke
opdracht/missie/visie.
Dit uitvoeringsprogramma bevat zowel de uitvoeringstaken van onze nieuwe MER-Omgevingsdienst
alsook onze nieuwe netwerk-RUD Limburg Noord. Beide organisaties zijn het antwoord van
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op de landelijke kwaliteitseisen. Daarmee voldoen de drie
MER-gemeenten landelijk gezien als een van de eersten aan de eisen die per 1 januari 2015 voor het
VTH-werkveld wettelijk verplicht worden gesteld voor alle gemeenten. Voor dat het zo ver is moet er
wel nog een en ander gebeuren. Daarover later meer.
In het uitvoeringsprogramma is per gemeente inzichtelijk gemaakt welke inbreng wordt geleverd aan
personeel. Ook is inzichtelijk gemaakt welke output er per gemeente wordt geleverd, te
onderscheiden naar menskracht en producten (zoals vergunningen, ontheffingen en controles). Op
die manier wordt bewaakt dat de inbreng en de afname per gemeente in balans zijn.
Er wordt nu gezamenlijk geïnvesteerd om te kunnen gaan besparen. De door de gemeenteraden
beschikbare gestelde eenmalige investering van circa € 1 miljoen in de oprichting van de MEROmgevingsdienst, leidt na vijf jaar tot een structurele jaarlijkse besparing van circa € 2 ton
(Kostenreductie). Dit moet u zien vanuit het perspectief dat het individueel voldoen aan de
kwaliteitseisen leidt tot onevenredige investeringen voor alle drie de gemeenten.
Met de nieuwe uitvoeringsorganisaties gaan Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen ook
Klantgerichter werken, hetgeen een hoge professionele Kwaliteit levert (Atsma-normen en Concept
antwoord©). Deze 3K's vormen de bestuurlijke pijlers van dit uitvoeringsprogramma.
Bij de uitwerking van dit Uitvoeringsprogramma is ook aansluiting gezocht bij de bestuurlijke
relevante 4W-vragen (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wanneer worden de
taken uitgevoerd? Wat gaat het kosten?).
Met de leeswijzer leiden wij u dieper door de indeling van dit uitvoeringsprogramma.
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Leeswijzer
Allereerst krijgt u meer achtergrond over de MER samenwerkingsorganisatie en de
samenwerking binnen onze netwerk-RUD Limburg Noord. In hoofdstuk 2 wordt
uitgebreid stilgestaan bij de aanleiding voor deze nieuwe uitvoeringsorganisaties, te
weten de landelijke kwaliteitscriteria.
Nadat in hoofdstuk 3 is ingegaan op het proces waarmee dit Uitvoeringsprogramma tot stand is
gekomen, wordt dieper ingezoomd op de taken die de MER-Omgevingsdienst in 2013/2014 gaat
uitvoeren en met inzet van welke menskracht en middelen dat gebeurt. Hierbij is gekozen voor een
indeling op basis van de zogenaamde 4W-vragen, zodat er een duidelijke relatie gelegd kan worden
met de MER-begroting en de gemeentelijke begrotingen.
-

Wat willen we bereiken (hoofdstuk 4)

-

Wat gaan we daarvoor doen? (hoofdstuk 5)

-

Wanneer worden de taken uitgevoerd? (hoofdstuk 6)

-

Wat gaat het kosten? (hoofdstuk 7)

De overheid kan niet alles gelijktijdig uitvoeren. Op basis van een risicoanalyse zijn prioriteiten
gesteld. In hoofdstuk 8 leest u dat dit, gelet op het bestuurlijke restrisico, zorgvuldig en gemotiveerd
is gebeurd.
Het realiseren van dit programma is een uitdaging. Het jaar 2013 wordt gezien als een overgangsjaar
waarin de MER feitelijk ingericht gaat worden. De uitvoering hiervan zal de nodige inzet van de
medewerkers vragen wat zijn beslag kan hebben op het behalen van de resultaten van het
uitvoeringsprogramma voor het jaar 2013. Gelet op het belang gaan wij open en transparant
verantwoording afleggen. In het laatste hoofdstuk lichten wij toe hoe de beleidscyclus – de MER
planning en control cyclus - wordt gesloten.
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1. Twee nieuwe uitvoeringsorganisaties
De oprichting van de nieuwe MER-Omgevingsdienst alsook onze nieuwe netwerk-RUD Limburg
Noord zorgt ervoor dat Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, als een van de eerste gemeenten,
voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen, zoals die op 1 januari 2015 wettelijk verplicht worden
gesteld. De oprichting van de MER omhelst meer dan samenwerking voor VTH-taken. Hieronder
wordt de breedte toegelicht, waarna u wordt geïnformeerd over de samenwerking binnen ook onze
netwerk-RUD Limburg Noord.
GR MER
MER staat voor de Midden-Limburgse gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. De
Gemeenschappelijke Regeling (GR) richt zich op intergemeentelijke samenwerking bij de realisatie
van diverse taken op het gebied van bedrijfsvoering en taken in de backoffice van de dienstverlening.
De frontoffice van de dienstverlening en (strategische) beleidstaken zijn in de huidige opzet van de
regeling uitgesloten. De MER richt zich op het efficiënt en professioneel uitvoeren van deze taken.
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER wordt gevormd door de drie colleges van
Burgemeester en Wethouders. De directie van de MER-samenwerking wordt gevormd door de drie
directeuren van de drie gemeenten.
De GR MER gaat uit van een groeimodel. We starten met de Omgevingsdienst, het aantal taken zal
daarna worden uitgebreid. Personeel van de aangesloten gemeenten zal in deze GR worden
ondergebracht zodra ook de bijbehorende taken overgaan.
Ook met deze nieuwe vierde organisatie er bij blijven de gemeenten gebruik
maken van de huidige overhead van de drie gemeenten. Dus de huidige vier
gebouwen van de drie gemeenten, maar ook de bestaande bedrijfsvoering
ondersteuning van de drie gemeenten. Dit mede vanuit de visie, die door de
gemeenteraden in de GR is vastgelegd, dat ook deze bedrijfsvoering op
termijn wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke MER-organisatie. Door te
investeren in deze MER samenwerking zal de professionaliteit toenemen en zal op termijn een
besparing op de uitvoeringskosten worden gerealiseerd.
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Onze netwerk-RUD Limburg Noord
Niet alleen aan de MER-samenwerking is hard gewerkt, maar
ook aan de oprichting van onze netwerk-RUD Limburg Noord.
Deze regionale samenwerking, op de schaal van de
Veiligheidsregio Limburg Noord, is van start gegaan met
ingang van 1 januari 2013. Omdat de MER-Omgevingsdienst
één van de grootste partners is binnen deze netwerk-RUD,
pakt deze een actieve rol.
Het uitvoeringsprogramma van de netwerk-RUD is gemakshalve geïntegreerd in dit
uitvoeringsprogramma. Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma van de RUD zoals dat is
vastgesteld in december 2012 zijn er enkele wijzigingen opgetreden in verband met mutaties in het
inrichtingenbestand. Om die reden is er een wijziging doorgevoerd in het uitvoeringsprogramma van
de RUD. Met name voor de taakuitvoering op het gebied van toezicht en handhaving objectgericht
milieu heeft dit gevolgen. Die gevolgen zijn al verdisconteerd in het voorliggende
uitvoeringsprogramma voor de MER-Omgevingsdienst. Het uitvoeringsprogramma van de RUD dient
echter nog dienovereenkomstig te worden aangepast. De voorgestane wijzigingen, zoals al
aangegeven het gevolg van mutaties in het inrichtingenbestand van de MER-gemeenten, zijn
opgenomen in bijlage 5. Na vaststelling van het voorliggende uitvoeringsprogramma zal aan de RUD
worden verzocht om ook het RUD uitvoeringsprogramma aan te passen naar de laatste inzichten.
In principe is het werk van onze netwerk-RUD beperkt tot de wettelijk aangewezen basistaken. Dat
zijn zeer specialistische milieutaken. Gemeenten kunnen echter ook verzoeken indienen om
aanvullende werkzaamheden bij de netwerk-RUD onder te brengen.
Van onze netwerkpartner de gemeente Nederweert ligt er een verzoek om hen drie jaar te
ondersteunen bij het verrichten van milieucontroles bij bedrijven. Met de invulling van dit verzoek,
met als opdrachtnemer de MER-Omgevingsdienst, is in dit programma rekening gehouden. Dit op
een wijze zodat dit niet ten koste gaat van het toezicht van de MER-gemeenten.
Net als de MER-Omgevingsdienst werkt ook onze netwerk-RUD met een productdienstencatalogus.
Hierin zijn de af te nemen producten vastgelegd. Ook is de kwaliteit vertaald in een kengetal en
uurtarief. De MER-Omgevingsdienst en de netwerk-RUD doorlopen een vergelijkbaar kwaliteitontwikkeltraject, dit levert beide uitvoeringsorganisaties synergievoordeel op.
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2. Landelijke kwaliteitscriteria
Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld ( set kwaliteitscriteria 2.1) die het fundament vormen
voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het
Omgevingsrecht. Conform het wetsvoorstel Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)
wordt de set kwaliteitscriteria 2.1 wettelijk vastgelegd. De datum waarop deze criteria formeel van
kracht worden is gepland op 1 januari 2015. Let op: deze kunnen tussentijds dus nog wijzigen.
De kwaliteitscriteria zijn bedoeld om de uitvoering van
vergunningverlening , toezicht en handhaving door
gemeenten in het omgevingsrecht te professionaliseren en
de kwaliteit in de organisatie te borgen. De criteria gaan
over kritieke massa, proces en inhoud. Het voldoen aan de
criteria zorgt ervoor dat de gemeente in staat is om de
gewenste kwaliteit en continuïteit te leveren.
De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun
deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In onderhavig
uitvoeringsprogramma is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens rekening gehouden. De
criteria voor kritieke massa hebben géén relatie met de omvang van het werkaanbod vanuit de MERgemeenten. Dit betekent dat de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de VTH-taken in MERverband, gelet op de gezamenlijke werkvoorraad, hoger kan zijn dan de ondergrens van het aantal
medewerkers uit de kwaliteitseis. In onderhavig uitvoeringsprogramma is de beschikbare capaciteit
voor de MER-gemeenten, zoals vastgelegd in het bedrijfsplan, als uitgangspunt genomen en is per
deskundigheidsgebied de ondergrens van het aantal medewerkers uit de kwaliteitscriteria zoveel als
mogelijk geborgd.
Om op 1 januari 2015 aan de kwaliteitscriteria voor de benodigde deskundigheid te kunnen voldoen
zal, nadat het functieboek voor de MER-Omgevingsdienst gereed is en de functies ingevuld zijn, een
opleidingstraject gestart worden.
Er zijn ook procescriteria geformuleerd. Voor een nadere toelichting op deze procescriteria wordt
verwezen naar hoofdstuk 9. In bijlage 3 en 4 is in hoofdlijnen aangegeven in welke mate de MEROmgevingsdienst+ op dit moment al voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria voor kritieke massa
en proces en wat er nog moet gebeuren in de periode 2013 en 2014 om op 1 januari 2015 te
voldoen. Zoals ook verder aangegeven in paragraaf 5.3.1 ligt de verantwoordelijkheid voor het (tijdig)
voldoen aan de procescriteria bij het team (juridische) specialisten. Zij zullen bewaken dat de MEROmgevingsdienst (tijdig) aan alle criteria voldoet.
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3. Wijze van totstandkoming Uitvoeringsprogramma (UP)
Dit uitvoeringsprogramma is de uitwerking van de opdracht van de drie colleges om het bedrijfsplan
voor de MER-Omgevingsdienst - met de gezamenlijke missie/visie: kwaliteit, klantgerichtheid en
kostenreductie (de 3K’s) - te concretiseren naar uitvoeringsniveau.

Volgens een bestuurlijk geregisseerd bottom-up kwaliteitsproces is dit plan
opgesteld. Zeer frequent hebben de drie colleges getoetst of de uitwerking op
de door hun gewenste bestuurlijke koers lag. De kwartiermakersgroep van de
projectorganisatie heeft met alle gezamenlijke professionals, die straks ook het
programma moeten uitvoeren, de bestuurlijke opdracht/missie/visie
geconcretiseerd.

Dat is belangrijk, de medewerkers die straks uitvoering geven
aan het plan hebben namelijk zelf hun werkvoorraad in beeld
gebracht. Verder hebben zij samen afgestemd wat de huidige
werkwijze is binnen de 3 afzonderlijke MER-gemeenten en
hebben vanuit dit uitgangspunt een nieuwe en uniforme
werkwijze afgesproken die binnen de MER wordt gehanteerd.
Daar waar van toepassing zijn daarbij (uiteraard) ook
landelijke normen gerespecteerd. De te verrichten
werkzaamheden om een activiteit uit te voeren is vervolgens
vertaald in een kengetal. Een kengetal is de gemiddelde
tijdsbesteding per activiteit. Iedere activiteit heeft dus nu zijn
eigen kengetal. Dat kengetal is voor alle drie de MERgemeenten gelijk en is gebaseerd op de binnen de MERsamenwerking te leveren kwaliteit/diepgang.
In hoofdstuk 5 zijn diverse rekenbladen opgenomen waarmee
de output die dit uitvoeringsprogramma oplevert per
gemeente in beeld is gebracht. In de volgende hoofdstukken
wordt echter eerst de opbouw van deze rekenbladen verder
toegelicht.
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Bianca Timmermans, Wabo
vergunningverlener van Roerdalen,
toekomstig medewerkster van de
MER-Omgevingsdienst.

”Ik heb normaal niet veel met
werkprocessen. Ik heb ervaren dat dit
anders is als je samen met alle
collega’s deze zelf opstelt. Het is dan
niet zo dat alles gebeurt zoals je het
zelf zou willen. Maar de keuzes die
worden gemaakt zijn afgewogen.
Daarnaast is er ook de ruimte om de
werkwijze weer bij te stellen als we
vinden dat iets handiger voor de
burger kan.”
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4. De 1e W: Wat willen we bereiken?
De gezamenlijke missie/visie die de drie colleges willen bereiken is het benutten van kansen in de
uitvoering. Daar zijn ze weer: te weten het leveren van (landelijke vereiste) kwaliteit,
klantgerichtheid en een kostenreductie (de 3K’s). Met dit programma wordt deze missie/visie
geconcretiseerd naar uitvoeringsniveau.
Specifieker voor de uitvoering van de VTH-taken is het de gezamenlijke
doelstelling dat door het verlenen van vergunningen en ontheffingen,
het houden van toezicht op naleving van regels en waar nodig het
afdwingen daarvan de overlast wordt beperkt, de kwaliteit van de
leefomgeving wordt behouden en waar mogelijk verbeterd en de
veiligheid zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Dit zijn immers de
achterliggende doelstellingen van de wetten en regels die gelden binnen
het Omgevingsrecht+.

Kwaliteit:
De geleverde kwaliteit is af te leiden uit de tevredenheid van de klanten. Dit zijn zowel de interne
klanten (binnen de gemeentelijke organisaties) als externe klanten (burgers, bedrijven, instellingen
en collega-overheden). Snelle dienstverlening, afgestemd op de behoeften van de klant, duidelijke
informatieverstrekking en besluiten die (wanneer het zo ver komt) de rechterlijke toets der kritiek
zullen doorstaan, zijn sleutelwoorden in de te realiseren kwaliteit. Door de nieuwe MEROmgevingsdienst en de netwerk-RUD zullen de drie MER gemeenten gaan voldoen aan de landelijke
kwaliteitscriteria. Investeren in onze medewerkers om hen op het gewenste kwaliteitsniveau te
brengen, hoort hier ook bij.
Klantgerichtheid:
Voldoen aan de behoefte van de klant is de kortst denkbare definitie van klantgerichtheid. Op zoek
gaan naar de wijze waarop de klant het beste kan worden bediend. Niet de eigen processen staan
centraal, maar het belang van de klant. Van buiten naar binnen denken. De organisatie zo inrichten
dat recht wordt gedaan aan het bestaansrecht van de MER-Omgevingsdienst: haar klanten.
Klantgerichtheid houdt ook in dat een klantvraag zoveel mogelijk integraal wordt benaderd. Dat wil
zeggen dat de klantvraag meteen vanuit de verschillende beleidsvelden wordt bekeken en
beoordeeld. Integraal werken wordt als uitgangspunt gehanteerd. Sectoraal wordt er alleen gewerkt
als dat niet anders kan of wanneer daar expliciet naar wordt gevraagd.
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Integraal werken betekent ook dat de interne
werkprocessen zo worden ingericht dat de dienstverlening
aan de klant centraal wordt gesteld. Niet langer worden er
dossiers over de schutting gegooid, maar er wordt samen
gewerkt aan een goed eindproduct dat is toegesneden op
de vraag van de klant.
De werkwijze zoals deze in de nieuwe MER-situatie wordt
toegepast, sluit aan bij het landelijke Concept Antwoord,
waarin de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening (naar één centraal overheidsloket)
wordt beschreven. Ook is de toekomstige werkwijze afgestemd met de gemeentelijke visies op
dienstverlening en worden met de dienstverlenende afdelingen afspraken gemaakt over werkwijze
en automatiseringsoplossingen, zodat synergie kan worden bereikt die uiteindelijk de gewenste
verbeteringen in de klantgerichtheid oplevert.
Kostenreductie:
Samenwerking levert niet alleen kansen om de kwaliteit en de klantgerichtheid verder te vergroten.
Zoals u eerder las, zorgt het voor kostenbesparingen. De te behalen kostenreductie ligt vast in het
Bedrijfsplan MER-Omgevingsrecht+. In hoofdstuk 7 - ‘Wat gaat het kosten?’ - wordt het te bereiken
resultaat verder toegelicht.
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5. De 2e W: Wat gaan we daarvoor doen?
Voordat we u meenemen naar de vele producten en diensten die de MER-Omgevingsdienst, op basis
van veelal landelijke wetten, voor de drie MER-gemeenten gaat leveren, vertellen wij u meer over de
dienstverlening nieuwe stijl (klantgerichtheid).
Voor het opstellen van de producten zijn vele specialisten, steeds meer gezamenlijk in de backoffice,
aan de slag. In de MER-Omgevingsdienst worden soms ook producten gemaakt die een klant
helemaal niet wil. Denk aan geweigerde vergunningen of handhavingbeschikkingen. De weigering of
de handhaving dient maatschappelijke doelen, vaak de bescherming van de leefomgeving rondom
die klant.
Het communiceren over de complexe producten en diensten is een vak en dus een specialisme.
Soms is dat een slecht nieuws gesprek, dat professioneel moet worden gevoerd. Maar meer dan ooit
zal moeten worden meegedacht met onze inwoners en bedrijven. Als iets niet kan, dan denken we
mee over wat wel kan. Gelet op het bestuurlijk belang en vanuit het bewustzijn dat deze
communicatie een specialisme is, wordt de dienstverlening anders georganiseerd.
Specialisten dienstverlening/casemanagers
De drie gemeenten behouden het gezicht, de klant- en ontwikkelregie. De nieuwe specialisten
dienstverlening/casemanagers zorgen er voor dat alle omgevingsrecht(plus) vragen van onze
inwoners en bedrijven op tijd en klantgericht worden afgehandeld. Deze wijze van dienstverlening
past in het landelijke model (het Antwoord concept©) voor de doorontwikkeling van de
dienstverlening. Ook voldoen we met de invulling van het casemanagement aan de ‘Atsma-normen’.
De doorontwikkeling van de dienstverlening vindt dus, voor alle klantkanalen (schriftelijk,
telefonisch, elektronisch of persoonlijk), plaats onder regie van de individuele gemeenten. Er worden
op basis van de lokale kwaliteitshandvesten dienstverlening van de drie gemeenten dienstverleningsovereenkomsten opgesteld waaraan de MER-Omgevingsdienst moet voldoen. Bij de
doorontwikkeling van de dienstverlening nieuwe stijl zien wij, afhankelijk van de complexiteit van de
klantvraag, drie sporen:
Een toekomstige taakverschuiving naar de frontoffice (1ste lijn) voor het direct
beantwoorden van de “voor iedereen makkelijke Omgevingsrecht vragen”;
Het binnen 24 uur beantwoorden van de “voor specialisten makkelijke Omgevingsrecht
vragen” (frontoffice 2e lijn);
Het binnen 1 week beantwoorden van de “voor specialisten complexe vragen”. Hiervoor
organiseert en verbindt de casemanager/specialist dienstverlening in de backoffice alle
specialisten rondom de complexe vragen van onze burgers en bedrijven.

De specialisten dienstverlening/casemanagement van de Omgevingsdienst zijn gedurende de
gemeentelijke openingstijden dicht bij de inwoners en bedrijven. Hiermee wordt de kwaliteit van de
dienstverlening vergroot, wordt de “vraag achter de vraag” gesteld en zijn de juridische
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afbreukrisico’s kleiner, kan actief worden meegedacht in de oplossingen en komt de organisatie
professioneel over op de klant. De dienstverlener/casemanager heeft een tweeledige taak. Hij/zij
ondersteunt de dienstverlening voor alle klantkanalen en van de drie gemeenten en is in de
backoffice de klant- en procesregisseur. In 2014 wordt deze werkwijze geëvalueerd.
Taken in KCC/dienstverlening:







2e lijns contact: schriftelijk/telefonisch/elektronisch/persoonlijk
Onderhouden van PDC, Kennis en informatie systeem en de gemeentelijke website
Registreren van klantcontacten van alle kanalen in het KCS, zowel ingaand als uitgaand
Inschakelen van bedrijvencontactfunctionaris
Kennisoverdracht naar medewerkers 1e lijn
Optimaliseren werkprocessen dienstverlening

Taken in Omgevingsdienst
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2e lijns contact buiten openingstijden, incl. registreren klantcontacten in KCS
Regie op afhandeling klantvragen (uitzetten vraag binnen Omgevingsdienst en
beantwoording/communicatie klant)
Voorzitten multidisciplinair overleg (box-X overleg)
Regie op afhandeling meervoudige aanvragen, incl. inhoudelijke toets eigen onderdeel
(bouwbesluit, bestemmingsplan, milieu, etc.)
Afhandelen eigen werkvoorraad, bijvoorbeeld (enkelvoudige) aanvragen
omgevingsvergunning (afhankelijk van combinatie functie in functieboek).
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5.1 Vergunningverlening
Hieronder zijn de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening opgenomen die de drie MERgemeenten in 2013-2014 gaan uitvoeren. Per onderdeel is daarbij aangegeven wat de inhoud van de
activiteit is. Ook is aangegeven hoeveel activiteiten er per soort worden uitgevoerd, wat het
gehanteerde kengetal is en hoeveel personele capaciteit de uitvoering van die activiteit kost. De
gemeenten weten nooit van te voren hoeveel vergunningen, ontheffingen en meldingen er in het
betreffende uitvoeringsjaar worden ingediend. Dat is vraaggestuurde dienstverlening. De geplande
aantallen voor 2013 zijn daarom gebaseerd op ervaringscijfers van de drie MER-gemeenten.
5.1.1 Milieu

Bedrijven die vallen onder de werking van de Wet milieubeheer kunnen vergunningplichtig of
meldingsplichtig zijn. Sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) wordt er niet meer gesproken over een milieuvergunning maar over een
omgevingsvergunning onderdeel milieu. Er zijn verschillende soorten omgevingsvergunningen
onderdeel milieu die aangevraagd kunnen worden (oprichtingsvergunning, veranderingsvergunning,
en revisievergunning). Daarnaast kan de gemeente, indien de inrichting niet meer in werking is of op
verzoek van de vergunninghouder, een bestaande vergunning intrekken. Ook bestaat de verplichting
voor de gemeente om te onderzoeken of bestaande (oude) vergunningen geactualiseerd moeten
worden.
Er zijn ook bedrijven die niet vergunningplichtig zijn maar
wel een melding moeten indienen voor het oprichten of
veranderen van hun milieuinrichting. Dit is het geval
indien een inrichting valt onder een AMvB zoals het
Activiteitenbesluit. Voor een aantal activiteiten uit het
Activiteitenbesluit hebben bedrijven sinds 1 januari 2011
toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze
kunnen starten met deze activiteiten. Deze "toestemming
vooraf" wordt genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Het doel van de OBM is
dat het bevoegd gezag vooraf instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een
specifieke locatie. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Door de introductie van
de OBM moeten bedrijven voor bepaalde activiteiten een melding Activiteitenbesluit doen èn een
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen bij het bevoegd gezag.
Met de start van onze netwerk-RUD Limburg Noord op 1 januari 2013 zijn de werkzaamheden met
betrekking tot de voorbereiding van het besluit op omgevingsvergunningaanvragen voor het
onderdeel milieu bij deze organisatie komen te liggen. Ook heeft de RUD tot taak om de OBM voor
de MER-gemeenten uit te voeren. Deze uitvoeringsorganisatie bereidt in principe het besluit op een
aanvraag voor en de gemeente neemt uiteindelijk het besluit op de aanvraag.
Gelet op bovenstaande taakverschuiving wordt daarom in onderhavig uitvoeringsprogramma een
deel van de beschikbare capaciteit in 2013 en 2014 ‘gelabeld’ voor onze netwerk-RUD. Dit op basis
van binnen heel Limburg Noord voor het afhandelen van vergunningen en meldingen met OBM
uniforme kengetallen. Op basis van een uniform vastgesteld percentage, per soort vergunning, is het
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aantal te verwachten vergunningaanvragen op jaarbasis (revisievergunning, veranderingsvergunning,
actualisering etc.) bepaald dus de hiervoor benodigde capaciteit.
De resterende capaciteit is voor de MER-gemeenten ‘gelabeld’ en wordt ingezet voor de volgende
MER-taken:
Het afhandelen van milieumeldingen. Bij de geplande werkvoorraad voor 2013-2014
(verwachte aantallen meldingen) bij de drie MER gemeenten is uitgegaan van de
ervaringscijfers uit 2012. De benodigde capaciteit voor het afhandelen van de meldingen is
berekend aan de hand van binnen de MER-gemeenten uniform toegepaste kengetallen. Deze
zijn gebaseerd op ervaringscijfers.
Het binnen de MER (administratief) afhandelen van omgevingsvergunningaanvragen milieu
die door de RUD zijn voorbereid en het binnen de MER (administratief) afhandelen van
meldingen met OBM die door de RUD zijn voorbereid. De hiervoor benodigde capaciteit is
berekend aan de hand van binnen de MER-gemeenten uniform toegepaste kengetallen. Een
onderbouwing van deze kengetallen treft u aan in de bijlage.
Het opleggen van maatwerkvoorschriften. In sommige gevallen is het nodig om naar
aanleiding van een melding aanvullende maatwerkvoorschriften op te leggen aan een bedrijf.
Door de MER gemeenten wordt hierbij een uniform kengetal (benodigde tijd voor het
opstellen van maatwerkvoorschriften) gehanteerd dat is gebaseerd op ervaringscijfers. De
geplande aantallen op te leggen maatwerkvoorschriften per MER-gemeente in 2013 zijn
gebaseerd op ervaringscijfers.
Interne advisering. Het betreft het geven van adviezen door de vergunningverleners milieu
aan collega’s van bijvoorbeeld vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening. De
benodigde capaciteit voor het geven van de gevraagde adviezen is per MER-gemeente
geïnventariseerd en gebaseerd op ervaringscijfers.
Informatieverzoeken / externe advisering. De vergunningverleners milieu krijgen regelmatig
zowel door externen als door collega’s van de eigen organisatie vragen gesteld over
milieuinrichtingen (is er een milieuvergunning en wat is er vergund etc.). De benodigde
capaciteit voor het beantwoorden van deze vragen is per MER-gemeente geïnventariseerd
en gebaseerd op ervaringscijfers.
Het nemen van een besluit gelijkwaardigheid. Het gelijkwaardigheidsbeginsel houdt in dat degene
die een inrichting drijft andere, gelijkwaardige maatregelen kan treffen dan de in het
activiteitenbesluit of de regeling opgenomen verplichte maatregelen. Voor het toepassen daarvan
moet het bedrijf vooraf toestemming krijgen van het bevoegd gezag. Het bedrijf moet dan kunnen
aantonen dat de alternatieve maatregel gelijkwaardig is aan de verplicht voorgeschreven maatregel.
Het bevoegd gezag neemt een besluit op grond van de overgelegde gegevens. De geplande aantallen
besluiten gelijkwaardigheid per MER-gemeente in 2013 en de hierbij behorende uniforme
kengetallen zijn gebaseerd op ervaringscijfers.
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5.1.2 Bouwen, slopen en ruimtelijke ordening

Hieronder worden de werkzaamheden weergegeven die de MER-Omgevingsdienst in 2013-2014 gaat
uitvoeren voor de drie MER-gemeenten m.b.t. omgevingsvergunningaanvragen voor de activiteiten
bouwen, ro en monumenten. In onderstaand rekenblad is aangegeven hoeveel activiteiten er per
soort worden uitgevoerd (schatting aan de hand van ervaringscijfers), wat het door de MER uniform
gehanteerde kengetal is en hoeveel personele capaciteit de uitvoering van die activiteiten per MERgemeente kost. Het betreft globaal de volgende werkzaamheden:
het beoordelen en afhandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
bouwen van een bouwwerk;
het beoordelen en afhandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor
aanlegactiviteiten;
het beoordelen en afhandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor
monumenten;
het beoordelen en afhandelen van meldingen en omgevingsvergunningaanvragen voor de
activiteit brandveilig gebruik;
het beoordelen en afhandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor (tijdelijke),
binnenplanse ontheffingen (kruimelgevallen);
projectafwijkingsbesluit. De procedure (inclusief aannemen klantvraag en waar nodig
vooroverleg) vindt plaats in de MER-Omgevingsdienst van waaruit vervolgens een ro-advies
(principebesluit) zal worden gevraagd aan de ro-specialist in de betreffende gemeente.
Bij het uitvoeren van de betreffende activiteiten zijn naast de deskundigheid vergunningverlening
bouwen en ro ook specialistische deskundigheden nodig zoals: constructieve veiligheid,
brandveiligheid, bouwfysica, bouwakoestiek, cultuurhistorie en een ro-specialist. In onderstaand
rekenblad is bij de beschikbare capaciteit hiermee rekening gehouden.
Om de kwaliteit te kunnen borgen voor het toetsen van
omgevingsvergunningaanvragen bouwen aan het
Bouwbesluit 2012 is landelijk een toetsmodel opgesteld,
de Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit (LTB 2012). Dit
model gaat uit van de risico’s die bouwplannen met zich
meebrengen en kiest hiervoor een toetsniveau.
Bouwplannen die grote risico’s kennen (grote gebouwen,
bijeenkomstfuncties etc.) worden uitgebreider getoetst
dan bouwplannen die kleine risico’s met zich
meebrengen. Binnen de werkgroep MER is een soortgelijk toetsmodel ontwikkeld waarbij op
onderdelen van een hoger toetsniveau wordt uitgegaan dan het landelijke vereiste niveau. Het
kengetal voor het toetsen conform het door de werkgroep MER opgestelde toetsmodel is daarom op
onderdelen hoger dan het door de werkgroep berekende kengetal voor het toetsen conform het LTB
2012. In onderhavig uitvoeringsprogramma voor de MER is uitgegaan van het toetsen conform het
LTB 2012 en de hierbij behorende uniforme kengetallen die door de werkgroep MER zijn berekend.
In de landelijke kwaliteitscriteria voor organisaties die “Wabo-taken” uitvoeren, geldt het werken
met zo’n protocol als eis, die ook wettelijk zal worden verankerd.
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Het behandelen van aanvragen om Wabo-vergunningen voor de activiteit slopen en sloopmeldingen
alsmede het toezicht op de uitvoering van sloopwerkzaamheden zijn ondergebracht in het beoogde
team toezicht binnen de MER omgevingsdienst. Binnen het beoogde team toezicht zijn specialisten
aanwezig die zowel de sloopvergunning/melding beoordelen als de controle hierop uitvoeren waarbij
een scheiding op objectniveau tussen vergunningverlening en handhaving wordt geborgd.
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5.1.3 Plus-taken

De plus taken omvatten alle niet-omgevingsrecht-taken die
door de MER-Omgevingsdienst worden uitgevoerd. Het betreft
o.a. het afhandelen van vergunningaanvragen, ontheffingen en
meldingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening,
de Afvalstoffenverordening, de brandveiligheidsverordening,
Bijzondere wetten en het opstellen van een verklaring van geen
bezwaar alsook het opstellen van regelgeving, het geven van
advies en het verstrekken van informatie aan collega’s binnen
de MER of aan externen.

De vergunningen en ontheffingen op grond van de APV zijn
heel divers en variëren van een evenementenvergunning tot
een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen. De
werkzaamheden die in het kader van de Bijzondere wetten
worden uitgevoerd hebben o.a. betrekking op:

Jan Peeters, vergunningverlener
APV/bijzondere wetten van
Maasgouw, toekomstig medewerker
van de MER-Omgevingsdienst

Winkeltijdenwet;
Wet op de kansspelen;
Drank- en horecawet.
Ook zijn de benodigde werkzaamheden voor kermissen en
markten in beeld gebracht die de MER-Omgevingsdienst in
2013-2014 voor de drie MER gemeenten gaat uitvoeren.
Per MER-gemeente zijn daarnaast de lokale aandachtspunten
in beeld gebracht, waardoor er per gemeente verschillen
kunnen optreden in de uit te voeren activiteiten.
De geplande aantallen activiteiten voor 2013-2014 zijn
gebaseerd op de ervaringscijfers van de drie MER-gemeenten.
De gehanteerde kengetallen per activiteit zijn uniform en
gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding per activiteit door
de drie MER-gemeenten.

”We hebben de ervaringen en de
kennis van de drie gemeenten
gebundeld. Ook op het vlak van
deregulering. Er ligt een deregulering
project klaar waarmee onze raden
aan de slag kunnen met het
afschaffen van regels en vergunningstelsels”.

Dereguleringproject
De werkgroep die met deze taken aan de slag is geweest heeft een onderzoek verricht naar de
mogelijkheden van vergaande deregulering. Daarbij is gekeken naar de juridische basis van landelijke
trajecten voor het Omgevingsrecht. Ook voor de lokale verordeningen worden mogelijkheden gezien
om regels af te schaffen en meer te gaan werken met meldingen in plaats van vergunningen. De drie
raden kunnen al in 2013 aan de slag met het moderniseren van de eerste verordeningen.
Dereguleren is klantgericht en kan kosten reduceren. Zowel aan de zijde van onze inwoners en
bedrijven, maar ook zal er op termijn minder personele capaciteit nodig zijn om vergunningen te
beoordelen.
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5.1.4 Kostendekkende legestarieven

In de vorige paragraaf is al aangegeven dat een dereguleringstraject is gestart om te bezien of en
welke regels er kunnen worden afgeschaft of welke vergunningen en/of ontheffingenstelsels kunnen
worden vervangen door algemene regels. Tijdens de planperiode van dit uitvoeringsprogramma start
er ook nog een andere activiteit. Er gaat namelijk onderzocht worden of en in welke mate de
legestarieven die de MER-gemeenten thans bij hun klanten in rekening brengen kostendekkend zijn.
De verwachting is dat de huidige legestarieven niet (voor alle) vormen van dienstverlening
kostendekkend zijn. Onderzocht zal worden in welke mate dat nu het geval is en welk financieel
potentieel er is als er kostendekkende tarieven gehanteerd gaan worden.
Opgemerkt wordt dat niet voor alle diensten die door de MER-organisatie worden uitgevoerd leges
geheven (kunnen) worden. Het onderzoek naar de mate van kostendekkendheid zal worden
uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2014. Het onderzoek resulteert in een voorstel dat zal worden
voorgelegd aan de gemeentebesturen. Indien het voorstel bestuurlijk wordt geaccordeerd dan kan
dat tijdig worden verwerkt in de aanpassing van de legesverordening in de tweede helft van 2014 en
kunnen de nieuwe legestarieven ingaan per 1 januari 2015.
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5.2 Toezicht & Handhaving
Dit onderdeel van het uitvoeringsprogramma bevat de toezicht- en handhavingsinspanningen op het
gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten, die door de drie MERgemeenten in 2013-2014 worden uitgevoerd. Per onderdeel is daarbij aangegeven wat de inhoud
van de activiteit is. Ook is aangegeven hoeveel activiteiten er per soort worden uitgevoerd, wat het
gehanteerde kengetal is en hoeveel personele capaciteit de uitvoering van die activiteit kost.
Net als bij vergunningverlening wordt er ook voor de taken
toezicht en handhaving gewerkt met een casemanager. Deze
vormt het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven.
Getracht wordt om op deze manier klachten en meldingen te
filteren en waar mogelijk al telefonisch op te lossen. Als dat
niet lukt dan wordt de klacht/melding doorgelegd naar een
toezichthouder en/of Buitengewoon Opsporingsambtenaar
(BOA).

Ralph Braun, toezichthouder
bedrijven Echt-Susteren, toekomstig
medewerker van de MEROmgevingsdienst

Hieronder is per onderdeel aangegeven op welke wijze de
taken op het gebeid van toezicht en handhaving worden
uitgevoerd.
5.2.1 Milieu

Dit onderdeel betreft het toezicht en de handhaving op milieuinrichtingen. Uitgangspunt hierbij is dat de controles integraal
worden uitgevoerd met behulp van uniforme checklists.
Integraal wil zeggen dat er naast de milieuregelgeving ook op
de regels die gelden voor bouwen, ruimtelijke ordening,
brandveiligheid etc. wordt gecontroleerd. Enerzijds worden er
controles uitgevoerd op milieu-inrichtingen die beschikken over
een omgevingsvergunning of een melding op grond van het
Activiteitenbesluit en anderzijds vinden er naar aanleiding van
klachten controles plaats bij milieu-inrichtingen. In
onderstaand rekenblad zijn de geplande uit te voeren controles
bij milieu-inrichtingen in de drie MER-gemeenten
weergegeven. Als basis hiervoor hebben de drie MERgemeenten hun bestaande inrichtingenbestand geactualiseerd
en is een overzichtslijst opgesteld waarin alle bestaande milieuinrichtingen zijn opgenomen.
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”De kracht van de MER
samenwerking op het gebied van
toezicht is de manier waarop aan
deze samenwerking vorm is
gegeven vanuit het bottom-up
principe. Juist omdat door
professionals vanuit de vak inhoud
een werkwijze is ontwikkeld voor
het uitvoeren van controle- en
handhavingstaken zal de kwaliteit
en de integrale aanpak van de
werkzaamheden worden verbeterd.
Daarom heb ik dan ook positieve
verwachtingen van de start van
onze nieuwe Omgevingsdienst.”

RUD-bedrijven
Aan de hand van deze lijst is bepaald welke milieu-inrichtingen onder het basistakenpakket van de
RUD vallen en dus onder het label van onze netwerk-RUD gecontroleerd worden. De RUD heeft het
aantal uit te voeren controles per type inrichting bepaald. Op basis van het totaal aantal bedrijven
van die soort binnen een gemeente, wordt een vastgesteld percentage gecontroleerd. Het kengetal
dat de RUD hanteert voor een milieucontrole is gebaseerd op een sectorale controle. Omdat de MERcolleges, vanwege de klantgerichtheid, willen dat de controles op milieu-inrichtingen integraal
worden uitgevoerd, is er met een toeslag per controle gerekend. Deze is verwerkt in de kengetallen
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in onderstaand rekenblad. Op basis van goed tijdschrijven en monitoring zal ook de RUD, net als de
MER Omgevingsdienst, de kengetallen na het eerste jaar evalueren.
Onder het RUD-toezicht-label krijgen onze bedrijven met de hoogste risico’s de meeste aandacht.
Afhankelijk van de RUD-categorie (klasse III en II) wordt jaarlijks tussen de 100% en 33% van deze
bedrijven bezocht. Op basis van het MER-bedrijvenbestand betekent dit dat jaarlijks vier
gespecialiseerde toezichthouders worden ingezet voor de controle van de categorie bedrijven met de
hoogste risico’s, te weten de RUD klasse III bedrijven. Ingezet voor zowel het toezicht van de klasse III
agrarische bedrijven alsook het toezicht van de klasse III overige industrie.
Samenwerking met BRZO-RUD Zuid Limburg
Op het grondgebied van de gemeente Roerdalen ligt de Akzo. Dit is een BRZO-bedrijf – een Bedrijf
met Risico’s op Zware Ongevallen. Landelijk is het toezicht van BRZO-bedrijven, gelet op het vereiste
specialisme, geconcentreerd in een beperkt aantal RUD’s. De RUD Zuid Limburg is een dergelijke
BRZO-RUD. Het toezicht van de Akzo zal dan ook door de specialisten van die RUD plaatsvinden. In de
praktijk verandert er weinig, de gemeente Roerdalen huurde dezelfde specialisten al jarenlang in.
Verzoek om assistentie van onze netwerk-RUD partner Nederweert
In dit uitvoeringsprogramma is er rekening mee gehouden dat de MER-Omgevingsdienst, als
opdrachtnemer binnen de netwerk-RUD, de gemeente Nederweert ondersteunt. De gemeente
Nederweert heeft verzocht om hen tijdelijk, voor de duur van drie jaar- jaarlijks voor 730 uur - te
ondersteunen bij het verrichten van milieucontroles bij bedrijven.
De invulling van dit verzoek door de MER-Omgevingsdienst gaat niet ten koste van het
toezichtniveau van de drie MER-gemeenten. Met dit uitvoeringsprogramma wordt kwantitatief het
MER-toezicht op hetzelfde niveau verricht, dus met dezelfde formatie als ten tijde van de nulmeting
(2012) voor elke individuele MER-gemeente en het aantal bedrijven waarop jaarlijks toezicht
gehouden wordt, verandert door het aannemen van deze vraag nagenoeg niet.
De ruimte om Nederweert te ondersteunen is gerealiseerd door de horecacontroles door de nieuwe
toezichthouders te laten uitvoeren die belast zijn met de nieuwe toezichttaak van gemeenten, te
weten sinds 1 januari 2013 het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). De
controles vinden integraal plaats. Dus naast de DHW regels ook de milieu-, bouw- en
brandveiligheidsregels. Dit is zowel efficiënt alsook klantgericht. De horecaondernemers krijgen
slechts één gemeentelijke toezichthouder op bezoek. In paragraaf 5.2.3 bij de toezicht plus taken
leest u hierover meer details.
De inkomsten, te weten circa € 130.000, over de periode van drie jaar, komen ten goede aan de
efficiencytaakstelling die de MER-Omgevingsdienst voor de drie MER-gemeenten gaat realiseren.
MER-bedrijven
Binnen de MER-gemeenten vindt het toezicht van de RUD-bedrijven op het afgesproken niveau
plaats. De resterende toezicht capaciteit wordt ingezet om de resterende ‘MER-bedrijven’ te
controleren.
Jaarlijks wordt een deel van de bedrijven gecontroleerd. Het gaat om klasse I inrichtingen en klasse II
inrichtingen van de resterende MER-bedrijven (zogenaamde cat. 3.1 t/m 4.2 bedrijven). Voor de
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selectie van de bedrijven is de risicoanalyse gebruikt en zijn de bedrijven met de hoogste risico’s
geselecteerd om als eerste te worden gecontroleerd. Dit zijn: scheepsbouw- en reparatiebedrijven,
agrarische bedrijven (niet de intensieve veehouderijen, deze worden onder het RUD label
gecontroleerd), metaalbedrijven, industriële bedrijven, tuinbouw en race- en kartbedrijven. Naast de
hierboven genoemde bedrijven worden ook de horeca-inrichtingen integraal gecontroleerd. Jaarlijks
wordt de helft van het aantal horeca-inrichtingen gecontroleerd (dus 170 van de 340
horecabedrijven binnen de MER). De integrale controles worden uitgevoerd door de BOA’s domein II
(zie ook paragraaf 5.2.3) en richten zich naast controle op de Wet milieubeheer ook op de Drank en
Horecawet, de Wet op de kansspelen, brandveiligheid en sluitingsuren.
De bedrijven die niet worden gecontroleerd vallen onder het bestuurlijk restrisico (zie hoofdstuk 8).
Wel kunnen steekproefsgewijs, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten en meldingen, controles
plaatsvinden bij bedrijven die nu niet zijn ‘voorgeselecteerd’.

Toezicht nieuwe stijl -Branchecontroles
Nieuw is dat de bedrijven op basis van de risicoanalyse niet individueel maar per branches zijn
geselecteerd. Dat heeft voordelen. De professionals gaan op basis van uniforme check-listen in
dezelfde periode bij alle bedrijven op bezoek. Dit bevordert rechtsgelijkheid. Daarbij willen wij ook
gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om te gaan werken met zelfcontrolelijsten. Dit
betekent dat de gemeente voorafgaande aan het bezoek de lijst met controlepunten naar het bedrijf
verstuurt. Dit heeft als voordeel dat het bedrijf precies weet waar de aandacht tijdens het toezicht
naar uitgaat, dit zal het naleefgedrag bevorderen. En dat is prima, het doel van toezicht is immers het
bevorderen van naleefgedrag. Het doel is niet het zo veel als mogelijk overtredingen constateren.

In Maasgouw , Echt-Susteren en Roerdalen
wordt de hele branche gelijktijdig gecontroleerd.
Dat is wel eerlijk. Ze doen dat integraal. Ik krijg
vooraf een ‘zelf-controlelijst’. Na de controle
bespreek ik wat goed gaat en maak ik afspraken
over wat beter kan.

Goed naleefgedrag belonen
De gehanteerde risicoanalyse zal worden uitgebreid met het meten van naleefgedrag. Daarmee kan
goed naleefgedrag worden beloond. Na verloop van tijd hebben de handhavers en toezichthouders
namelijk een goed beeld van het bedrijvenbestand. Zij kennen de bedrijven die moeite hebben om
hun zaken voor elkaar te krijgen en zij kennen de bedrijven die altijd hun zaken perfect in orde
hebben. Deze laatste categorie komt in aanmerking voor minder controle.
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5.2.2 Bouwen, slopen en ruimtelijke ordening

In onderstaand rekenblad zijn de werkzaamheden weergegeven die binnen de MER worden
uitgevoerd voor het toezicht op:
bouwen zonder de hiervoor vereiste omgevingsvergunning;
bouwen conform de bouwvergunningstekening en voorwaarden;
het gebruik van gebouwen en gronden volgens de geldende planologische regels;
werken/werkzaamheden conform een aanlegvergunning;
de uitvoering van sloopwerkzaamheden zonder de hiervoor vereiste omgevingsvergunning of
melding;
het behandelen van aanvragen om Wabo-vergunningen voor de activiteit slopen en
sloopmeldingen en het controleren van de uitvoering van sloopwerkzaamheden conform de
sloopvergunning of melding;
en het handhaven bij overtredingen.
Ook voor dit taakveld vinden er controles plaats naar aanleiding van klachten en meldingen.
Daarnaast zijn er nog een aantal
structurele werkzaamheden die door
de toezichthouders bouwen, slopen
en ruimtelijke ordening worden
uitgevoerd voor de drie MERgemeenten. Het betreft het uitvoering
geven aan vragen die vanuit het
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC ) gesteld worden aan de MER-gemeenten. Het kan
een verzoek betreffen om bepaalde leegstaande gebouwen te controleren of bijvoorbeeld
escortinrichtingen. Dit is afhankelijk van het specifieke onderzoek waarmee het RIEC bezig is.
Een andere structurele activiteit is het regelmatig opschonen/bijhouden van de werkvoorraad (met
name gelet op de mogelijk achterblijvende gereedmeldingen bij bouwwerken).
Ook zijn er een aantal werkzaamheden in onderhavig rekenblad opgenomen die projectmatig
worden opgepakt en per MER-gemeente kunnen verschillen in verband met de lokale
aandachtspunten. Zo vinden er in Maasgouw op projectmatige wijze controles plaats op bouwkranen
en in Roerdalen is een projectmatige controle gepland bij volkstuintjes. Daarnaast zijn er ook
projecten die de drie MER-gemeenten projectmatig samen uitvoeren zoals “veilig recreëren” en
“illegale bewoning recreatiewoningen”.
Omdat de beschikbare capaciteit niet toereikend is om alle activiteiten 100% te kunnen uitvoeren, is
ook voor dit taakveld er een kwantitatieve keuze gemaakt. Dit betekent dat er per gemeente
(afhankelijk van de beschikbare capaciteit) keuzes zijn gemaakt in het aantal te controleren
vergunningen. De uitkomst van de risicoanalyse is hierbij leidend geweest. De activiteiten met de
hoogste risico’s worden 100% gecontroleerd en de activiteiten met een lager risico worden tussen de
75 % en de 25% gecontroleerd (aflopend van risico). Kwalitatief is ervoor gekozen om de kengetallen
te hanteren zoals opgenomen in het door de werkgroep MER opgestelde toezichtprotocol BWT. Dit
niveau komt overeen met het landelijke toezichtprotocol. In het toezichtsprotocol is per soort
vergunning het aantal controlemomenten opgenomen en een hierbij behorend uniform kengetal. De
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benodigde administratieve uren (1 uur per te controleren object) zijn in onderstaand rekenblad in
het kengetal verwerkt.
Het is de bedoeling om binnen het beoogde team toezicht van de MER-Omgevingsdienst een
toezichthouder bouwen en ro te laten beschikken over de deskundigheid constructieve veiligheid.
Hierdoor beschikt het team in de dagelijkse toezichtspraktijk altijd over de daarin gewenste
deskundigheid constructieve veiligheid.
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5.2.3 Plus-taken

Globaal betreft dit onderdeel van het uitvoeringsprogramma het toezicht en de handhaving van:
de regels uit de APV van de drie MER-gemeenten. De aard van de regels is zeer divers. Dat
varieert van evenementenvergunningen tot ontheffingen voor het verbranden van
afvalstoffen;
de afvalstoffenverordening;
de bijzondere wetten zoals de Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, de Drank- en
Horecawet, de Visserijwet;
(economische) milieudelicten op het terrein van natuur en milieu en de fysieke leefomgeving
(waaronder bouwen, wonen en ruimte);
groene wetten (Flora- en faunawet, Boswet etc.);
bodem.
De hierboven genoemde taken worden uitgevoerd door BOA’s
domein I en BOA’s domein II. De BOA domein I houdt zich met
name bezig met het toezicht op de afvalstoffenverordening, de
regels uit de APV (o.a. openbare orde, dieren, openbare
wateroverlast, etc.) en parkeerexcessen. De BOA domein II houdt
zich bezig met het toezicht op de horeca-inrichtingen. Zo worden er
controles uitgevoerd op naleving van de Drank- en Horecawet bij
nog nader te selecteren horeca-inrichtingen. Ook worden er
integrale horecacontroles uitgevoerd waarbij naast de
milieuregelgeving ook op alle andere van toepassing zijnde
regelgeving wordt gecontroleerd. Daarnaast voert de BOA domein II
controles uit bij evenementen samen met de brandpreventiemedewerkers van de MEROmgevingsdienst. Tevens voert de BOA domein II controles uit op de naleving van de
natuurwetten/groene wetten.
Naast het uitvoeren van controles op verleende vergunningen en ontheffingen of meldingen op basis
van de APV en bijzondere wetten, worden er ook gebiedsgerichte controles uitgevoerd. Bij
gebiedsgericht toezicht gaat het om controles die plaatsvinden in enig gebied. De controles vinden
integraal plaats, dat wil zeggen dat wordt gecontroleerd op regels ten aanzien van milieu, bouwen,
ruimtelijke ordening, (brand)veiligheid, APV en bijzondere wetten. Afhankelijk van het type gebied
en/of bestuurlijke prioriteit kan de nadruk meer of juist minder op enig rechtsgebied liggen. In het
gebiedsgerichte toezicht worden de volgende gebieden onderscheiden:
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Centrumgebieden. Als we het hebben over centrumgebieden dan bedoelen we de
dorpskernen waarin zich het winkel- en uitgaanshart bevindt.
Agrarische gebieden met landschappelijke en natuurwaarden.
Natuur- en bosgebieden. De drie MER-gemeenten kennen een aantal prachtige
natuurgebieden. Daarbij kan worden gedacht aan de Beegderhei, de Maasplassen, Nationaal
Park De Meinweg, Linner- en Leropperveld, natuurgebied het IJzeren bos etc.
Woongebieden. Woongebieden zijn de woonwijken buiten de centrumgebieden.
Dag- en verblijfsrecreatiegebieden.
Industrieterreinen.
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Naast de vergunning-, object- en gebiedsgerichte controles vinden er ook controles plaats naar
aanleiding van klachten. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken waarop inzet wordt gepleegd.
Het betreft zaken die extra aandacht vragen omdat die op dit moment actueel zijn of gewoon
permanent aandacht vragen, de zgn. “lokale aandachtspunten”. Deze kunnen per gemeente
verschillen waardoor er tussen de drie MER-gemeenten verschillen kunnen optreden in de uit te
voeren activiteiten. Ook wordt er een aantal zaken projectmatig opgepakt . In onderhavig rekenblad
is per gemeente aangegeven welke lokale aandachtspunten in 2013-2014 aandacht krijgen en welke
projecten uitgevoerd gaan worden. Voor een totaaloverzicht van alle projecten die in het kader van
dit uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd met een hierbij behorende toelichting wordt verwezen
naar bijlage 2, de bestuurlijke kalender.
De BOA’s worden gericht aangestuurd. De uit te voeren werkzaamheden, zoals ook opgenomen in
voornoemde jaarkalender, worden verder uitgewerkt in een werkplanning per medewerker. Ten
behoeve van het gebiedsgerichte toezicht worden er surveillanceplannen opgesteld. In deze
surveillanceplannen wordt ook aandacht geschonken aan seizoengebonden zaken (bijvoorbeeld het
plukken van paddenstoelen en/of illegaal kamperen) en projecten. Waar mogelijk wordt de
afhandeling van klachten en meldingen meegenomen in het gebiedsgerichte toezicht of het
vergunninggerichte toezicht. De bewaking van de afdoening van af te handelen klachten en
meldingen vindt plaats door de casemanager toezicht.
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5.3 Specialistische Taken
Hieronder worden de juridische taken,de milieuspecialistische taken en de taken met betrekking tot
brandveiligheid weergegeven die in 2013-2014 voor de drie MER-gemeenten uitgevoerd gaan
worden. Bij de milieuspecialistische taken gaat het om werkzaamheden die voor de drie MERgemeenten worden uitgevoerd op het gebied van bodem, geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit.
5.3.1 Juridische taken

Binnen het team Specialisten van de MER-omgevingsdienst zijn juristen
werkzaam. Voor 2013-2014 zijn per MER-gemeente de benodigde
werkzaamheden voor de juristen in beeld gebracht. Het betreft globaal de
volgende werkzaamheden/activiteiten:
de juridische (collegiale) toets bij vergunningaanvragen, conceptvergunningen en afwijkingsbesluiten;
het afhandelen van bezwaren, voorlopige voorzienings- en (hoger)
beroepzaken bij zowel vergunningen als handhavingsbesluiten (dwangsom en
bestuursdwang), besluiten op een handhavingsverzoek en gedoogbesluiten;
het fungeren als vraagbaak bij ad hoc situaties;
het afhandelen van handhavingsverzoeken. Een belanghebbende kan aan de gemeente
verzoeken om handhavend op te treden tegen een overtreding. De jurist bereidt het besluit
hierop voor;
het voorbereiden van een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom;
het voorbereiden van een besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang;
het voorbereiden van het invorderingsbesluit bij verbeurde dwangsommen en het
afhandelen van bezwaar- en beroep daartegen;
(schriftelijk) stilleggen van de bouw;
voorbereiden van een gedoogbesluit;
ingebrekestelling (Wet dwangsom);
Juridische ondersteuning bij het afwikkelen van woningontruimingen;
het voorbereiden van besluiten op aanvragen om informatie op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur (WOB) en het afhandelen van bezwaar- en beroep hierop;
bewaken dat de MER-omgevingsdienst op 1 januari 2015 voldoet aan de landelijke
kwaliteitscriteria (waaronder adequate implementatie P&C-cyclus/procescriteria conform Big
8) voor de omgevingsrechttaken vergunningverlening, toezicht en handhaving;
het borgen van de juridische kwaliteit van besluiten en adviezen;
besluit voorbereiden tot het aanwijzen van toezichthouders;
het toepassen van (pre-)mediation ter oplossing van een conflict;
beleidsondersteuning (incl. advisering bij nieuwe regelgeving en nieuwe ruimtelijke plannen)
waarbij advies wordt gegeven aan het eigen team, aan de andere teams binnen de MERomgevingsdienst, alsmede aan de beleidsafdelingen van de drie MER-gemeenten.
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In onderhavig rekenblad zijn de benodigde uren voor de
hierboven genoemde werkzaamheden per gemeente in
beeld gebracht. De opgenomen aantallen per activiteit zijn
gebaseerd op de ervaringscijfers van de drie MERgemeenten. Het kengetal per activiteit is gebaseerd op de
gemiddelde benodigde uren door de drie MER-gemeenten
voor het uitvoeren van die activiteit.
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5.3.2 Bodem

In onderstaand rekenblad worden alle activiteiten binnen het taakveld bodem beschreven die in
2013-2014 voor de drie MER-gemeenten uitgevoerd gaan worden.
Globaal betreft het de volgende werkzaamheden:
onderhouden, gebruiken en toegankelijk maken van informatie uit het
Bodeminformatiesysteem;
afhandelen van meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit;
ondersteunen en adviseren in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
advisering in het kader van een afwijkingsbesluit;
uitvoering/begeleiding van bodemsaneringen;
het initiëren van lokaal bodembeleid voor de drie MER-gemeenten op basis van de Impuls
Lokaal Bodembeheer (ILB 2). Met het ILB 2 ondersteunt het ministerie van Infrastructuur en
Milieu gemeenten, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden bij het
ontwikkelen van lokaal of regionaal (water)bodembeleid in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit. In 2013-2014 zal de Impuls zich richten op:
-het in de praktijk toepassen van het beleid voor de ondergrond;
-het in de praktijk toepassen van het concept “ecosysteemdiensten" ten behoeve van
integrale afweging bij gebiedsontwikkelingen;
-het verbeteren van regionale samenwerking op het gebied van beleidsontwikkeling en
handhaving.
deelname aan overlegstructuren bodem zoals het Regio overleg bodem en de Limburgse
Werkgroep Bouwstoffen en Grondstromen (LWBG).
Ook wordt er een aantal zaken
projectmatig opgepakt. In onderhavig
rekenblad is per gemeente aangegeven
welke lokale aandachtspunten in 20132014 aandacht krijgen en welke projecten
uitgevoerd gaan worden. Hieruit blijkt dat
alleen in Echt-Susteren de volgende
projecten worden uitgevoerd:
Evaluatie van het raamsaneringsplan van bedrijventerrein De Loop;
Bodemsanering van Groense Bos ter plaatste van de woonwagenlocaties.
Voor een totaaloverzicht van alle projecten die in het kader van dit uitvoeringsprogramma worden
uitgevoerd met een hierbij behorende toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 7.4.
De in onderhavig rekenblad opgenomen aantallen per activiteit zijn gebaseerd op de ervaringscijfers
bij de drie MER-gemeenten. Het kengetal per activiteit is gebaseerd op de gemiddelde benodigde
uren door de drie MER-gemeenten voor het uitvoeren van die activiteit.
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5.3.3 Externe veiligheid

In onderstaand rekenblad worden alle activiteiten binnen het taakveld externe veiligheid (EV)
beschreven die in 2013-2014 voor de drie MER-gemeenten uitgevoerd gaan worden. Bij de
uitvoering van de werkzaamheden wordt mede gebruik gemaakt van expertise van de
deskundigenpool externe veiligheid binnen de Veiligheidsregio Limburg Noord.
Globaal betreft het de volgende werkzaamheden:
het adviseren/inbrengen van de aspecten EV in het kader van vergunningverlening, toezicht
en handhaving en het nemen van een afwijkingsbesluit;
het bijhouden van de EV-situatie op de risicokaart;
het vaststellen van de EV-situatie op basis van de circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen(RNVGS);
advisering ten aanzien van het verantwoorden van het Groepsrisico;
raadplegen Risicoregister Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het informatiesysteem overige
rampen (ISOR);
toetsen ontvankelijkheid QRA en het inhoudelijk beoordelen van het resultaat van een QRA;
maken van QRA’s met behulp van EV-rekenmodellen (eenvoudige CAROLA berekeningen);
Het maken van QRA’s waarvoor complexe berekeningen
dienen te worden uitgevoerd, worden uitbesteed.
De in onderhavig rekenblad opgenomen aantallen per
activiteit zijn gebaseerd op de ervaringscijfers bij de drie
MER-gemeenten. Het kengetal per activiteit is gebaseerd
op de gemiddelde benodigde uren door de drie MERgemeenten voor het uitvoeren van die activiteit.

54

Uitvoeringsprogramma MER-Omgevingsrecht+ 2013/2014

55

Uitvoeringsprogramma MER-Omgevingsdienst 2013/2014

56

Uitvoeringsprogramma MER-Omgevingsdienst 2013/2014

57

Uitvoeringsprogramma MER-Omgevingsrecht+ 2013/2014

5.3.4 Geluid

In onderstaand rekenblad worden alle activiteiten binnen het taakveld Geluid beschreven die in
2013-2014 voor de drie MER-gemeenten uitgevoerd gaan worden.
Globaal betreft het de volgende werkzaamheden:
afgeven van een hogere waarde ontheffing;
Geluidsaneringen van woningen vanwege wegverkeerslawaai die op de A-lijst staan vermeld
in het kader van de Investeringsbudgetregeling Stedelijke Vernieuwing (ISV-3).;
Actualiseren en up to date houden van de zoneboekhouding van de gezoneerde
industrieterreinen;
opstellen van geluidbeleid voor de drie MER-gemeenten;
adviseren over geluidsaspecten (inclusief hanteren van voorschriften). Het betreft o.a. de
advisering bij: evenementen, bij het opleggen van maatwerkvoorschriften bij Amvb
bedrijven, klachten, zienswijzen/bezwaar ten aanzien van het aspect geluid,
bestemmingsplannen, planologische ontwikkelingen en bij aanvragen om een
omgevingsvergunning.
Daarnaast is er in onderhavig rekenblad een aantal zaken
opgenomen onder lokale aandachtspunten en projecten. Per
gemeente is aangegeven welke lokale aandachtspunten in 20132014 aandacht krijgen en welke projecten uitgevoerd gaan worden.
Hieruit blijkt dat in Echt-Susteren industrieterrein De Loop aandacht
behoeft en hiervoor de volgende werkzaamheden worden
uitgevoerd:

het opstellen van een hogere grenswaarde voor industrielawaai;
het actualiseren van de geluidzone bij bestemmingsplan De Loop;
het onttrekken van een gedeelte van het industrieterrein De Loop uit de geluidzone.
Ook is er voor alle drie de MER-gemeenten tijd gereserveerd voor deelname van de geluidspecialist
aan grote projecten in het kader van de Wet geluidhinder.
Het uitvoeren van een geluidonderzoek (behoudens eenvoudige geluidmetingen) en een
trillingsonderzoek wordt uitbesteed.
De in onderhavig rekenblad opgenomen aantallen per activiteit zijn gebaseerd op de ervaringscijfers
bij de drie MER-gemeenten. Het kengetal per activiteit is gebaseerd op de gemiddelde benodigde
uren door de drie MER-gemeenten voor het uitvoeren van die activiteit.
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5.3.5 Luchtkwaliteit

Het betreft hier o.a. het uitvoeren van luchtonderzoeken met behulp van complexe rekenmodellen.
Voorgesteld wordt om deze taak uit te besteden omdat hiervoor onvoldoende werkvoorraad, kennis
en capaciteit bij de MER-gemeenten
aanwezig is om aan dit specialisme
uitvoering te kunnen geven.
Om deze taak te kunnen uitbesteden
dient op grond van de kwaliteitscriteria
binnen de MER wel activiteit 4 te worden
uitgevoerd. Dit houdt in: “het beoordelen
en interpreteren van rapportages (van
interne en externe adviseurs) en daarover adviseren in het kader van de vergunningverlening,
handhaving en het nemen van een afwijkingsbesluit”. Voorgesteld wordt om de milieuspecialist
bodem activiteit 4 te laten uitvoeren. Deze taak komt zo weinig voor dat er vooralsnog geen extra
capaciteit voor is opgenomen.
Het beoordelen van een geurrapportage valt onder de werkzaamheden van de vergunningverleners
milieu (agrarisch).
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5.3.6 Brandveiligheid

Binnen de MER zijn drie brandpreventiemedewerkers werkzaam. Eén medewerker houdt zicht met
name bezig met de advisering van vergunningaanvragen/meldingen (o.a. brandveiligheidstoets bij
bouwaanvragen, evenementen en gebruik)en maakt onderdeel uit van het team vergunningen. Twee
medewerkers zijn met name belast met het toezicht op de brandveiligheid en maken onderdeel uit
van het team toezicht. Zij nemen deel aan de integrale controles bij milieu-inrichtingen en bij
bouwen. Ook voeren zij controles uit op gebruiksvergunningen en meldingen. Daarnaast nemen zij
(al dan niet samen met andere toezichthouders) deel aan een aantal toezichtprojecten die in MER
verband worden uitgevoerd zoals het project veilig recreëren/campings, integrale controles horeca,
controles bandveiligheid tijdens feestdagen, controles op evenementen etc.
In onderstaand rekenblad worden alle activiteiten binnen het taakveld brandveiligheid beschreven
die in 2013-2014 voor de drie MER-gemeenten uitgevoerd gaan worden, wat het door de MER
uniform gehanteerde kengetal per activiteit is en hoeveel personele capaciteit de uitvoering van die
activiteiten per MER-gemeente kost.
Omdat de beschikbare capaciteit niet toereikend is om alle activiteiten met betrekking tot de
advisering bij vergunningaanvragen en het toezicht 100% te kunnen uitvoeren zijn er kwantitatieve
keuzes gemaakt. Dit betekent dat er per gemeente (afhankelijk van de beschikbare capaciteit) keuzes
zijn gemaakt in het aantal uit te voeren controles en het aantal af te geven adviezen bij
vergunningaanvragen/meldingen. De uitkomst van de risicoanalyse is hierbij leidend geweest. Met
betrekking tot het toezicht worden de activiteiten met de hoogste risico’s 100% gecontroleerd en de
activiteiten met een lager risico worden tussen de 50% en de 10% gecontroleerd (afnemende mate
van risico).
Met betrekking tot de advisering bij omgevingsvergunningaanvragen voor het onderdeel bouwen
worden de activiteiten met de hoogste risico’s (woonfunctie voor niet zelf redzame personen,
gezondheidszorgfunctie, bijeenkomstfunctie etc.) 100% door de brandpreventiemedewerker
uitgevoerd en de activiteiten met een lager risico tussen de 10% en de 50%. De rest wordt door de
vergunningverleners bouwen uitgevoerd. Alle omgevingsvergunningaanvragen voor het onderdeel
bouwen die binnen de MER ontvangen worden, worden dus getoetst op brandveiligheid. Hierbij is
dus een onderscheid gemaakt in aanvragen die door de brandpreventiemedewerker worden getoetst
en aanvragen die door de vergunningverleners bouwen worden getoetst. Hierbij zij opgemerkt dat
de betreffende vergunningverleners bouwen die de brandveiligheidstoest uitvoeren speciaal
hiervoor opgeleid zullen worden zodat aan de hiervoor vereiste opleidingseisen wordt voldaan. De
specialisten brandveiligheid springen met hun deskundigheid bij waar nodig.
Met betrekking tot evenementen geeft de brandpreventiemedewerker advies over alle aanvragen
om A-evenementen, over 50% van de aanvragen om B-evenementen en over 5% van de Cevenementen (kleinere feesten). Daarnaast zijn er bij het aantal uit te voeren controles ook
kwantitatieve keuzes gemaakt. Zo worden 50% van de campings in 2013 en 2014 gecontroleerd en
50% van de bordelen. Daarnaast worden 25% van de gebouwen waarin dagbesteding plaats vindt
van minder redzame personen en 50% van de internaten en woongebouwen met een 24-uurs
zorgfunctie (voor niet redzame personen)in 2013 en 2014 gecontroleerd.
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5.4 Projecten
Niet alle werkzaamheden worden gedurende het gehele jaar en/of gedurende opeenvolgende jaren
uitgevoerd. Naast seizoensinvloeden wordt een deel van het werk ook projectmatig uitgevoerd.
Het werken in projecten maakt het gemakkelijk om in te
spelen op actualiteiten en/of bestuurlijke wensen.
In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma wordt telkens
aandacht besteed aan de projecten die gedurende de
programmaperiode worden uitgevoerd. Projecten kunnen
binnen de gehele MER of binnen de afzonderlijke
gemeenten worden uitgevoerd, afhankelijk van de couleur
locale. Ook al in dit eerste uitvoeringsprogramma van de
MER treft u beide varianten aan. Hieronder worden de
projecten die zijn opgenomen in dit programma kort
toegelicht. Het laatste puzzelstukje van dit programma valt
daarmee op zijn plek.
De planning van de uitvoering van de projecten is overigens terug te vinden in bijlage 2.
Project

Toelichting

Havens

In 2012 is het project havens uitgevoerd in de gemeente
Maasgouw waarbij in het havengebied van Wessem
bedrijven zijn bezocht. In 2013 en 2014 wordt hier nazorg op
gepleegd.

Edelchemie

het probleembedrijf Edelchemie zal net als in 2012 ook in
2013 en 2014 veel extra toezicht vragen. Hiervoor zijn
specifiek uren geraamd in het uitvoeringsprogramma van de
MER.

Veilig recreëren/campings

In 2012 is in Roerdalen het project veilig recreëren gestart.
Dit wordt in 2013 MER breed opgepakt. In MER verband
wordt op integrale wijze onderzocht hoe veilig de
recreatieparken zijn bij de 3 gemeenten. De controles zullen
betrekking hebben op diverse aspecten zoals brandveiligheid
(afstanden), criminele activiteiten,
bestemmingsplanvoorschriften etc. Hiermee wordt beoogd
de leefbaarheid binnen de recreatieparken te verbeteren.
Het project zal volgens een plan van aanpak worden
uitgevoerd.

Bouwkranen industriegebied

In januari 2013 is de gemeente Maasgouw gestart met het
project bouwkranen waarbij een inventarisatie is uitgevoerd
naar (il)legale bouwkranen. Bij overtredingen volgt een
aanschrijving en indien nodig wordt een handhavingstraject
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gestart.
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Handhaving illegale permanente
bewoning recreatiewoningen

In 2009 is in Roerdalen het project gestart en in Maasgouw
in 2012. In 2013 en 2014 wordt dit verder MER breed
opgepakt. De uitvoering van dit project vindt gefaseerd
plaats waarin uiteraard is voorzien in een uitvoerig
communicatietraject. Het project wordt uitbesteed en de
benodigde capaciteit voor de uitvoering van het project zoals
opgenomen in het projectplan is financieel gedekt.

Illegale bouwwerken buitengebied
(volkstuintjes/schuilhutten)

In Roerdalen zal nadat beleid is opgesteld een
handhavingsproject starten.

Controle Drank en Horecawet

Per 1 januari 2013 is het toezicht en de handhaving van de
Drank- en Horecawet bij de gemeenten komen te liggen i.p.v.
bij de VWA. De MER gemeenten hebben hiervoor een
gezamenlijk project opgesteld en gaan dit in 2013 -2014
uitvoeren.

Parkeren in historische kernen

In de historische kernen van de gemeente Maasgouw en de
gemeente Echt-Susteren worden in 2013 en in 2014 frequent
controles uitgevoerd op parkeren.

Geluidscontroles horeca

In 2013 en 2014 (voorjaar, zomer en najaar) worden
geluidmetingen bij horeca-ondernemingen uitgevoerd.

Woonwagenbewoners en Sinti

Zowel in de gemeente Maasgouw als in de gemeente EchtSusteren worden in 2013 en 2014 samen met de politie
controles uitgevoerd bij woonwagenbewoners en Sinti.

Verkeersveiligheid scholen

In de gemeente Echt-Susteren en de gemeente Roerdalen
worden in 2013 en 2014 door de BOA controles uitgevoerd
op het parkeren bij scholen. Er worden geen
snelheidscontroles uitgevoerd.

Landbouwplastic

Ook in 2013 en 2014 worden in de gemeenten Echt-Susteren
en Roerdalen na het zomerseizoen controles uitgevoerd op
landbouwplastic.

Nazorg infrastructurele wijzigingen

Het gaat hierbij om het leveren van nazorg bij
infrastructurele wijzigingen binnen de gemeente EchtSusteren.

Bedrijventerrein De Wolfskoul

In de gemeente Echt-Susteren worden specifiek controles
uitgevoerd op het bedrijventerrein De Wolfskoul.

Buitengebied en Maasplassen

In de gemeente Maasgouw worden in 2013 en 2014
havingsacties uitgevoerd door toezichthouders van de MER
samen met de politie waarbij controles worden uitgevoerd in
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het buitengebied van de gemeente en de Maasplassen.
Regionale actie Maasplassen

Onder aansturing van het SKP Limburg wordt in 2013 en
2014 een regionale integrale handhavingsactie rondom de
Maasplassen georganiseerd gedurende 1 dag.

Homo-ontmoetingsplek

In de gemeente Echt-Susteren en Maasgouw worden homoontmoetingsplaatsen in 2013-2014 tweewekelijks
gecontroleerd.

Regionale actie Meinweg

Onder aansturing van het SKP Limburg wordt in 2013 en
2014 een regionale integrale handhavingsactie in de
Meinweg georganiseerd.

Ad hoc projecten veiligheidsbeleid

Ieder jaar worden er op ad hoc basis projecten uitgevoerd
die hun basis kennen in het (integrale) veiligheidsbeleid. Op
voorhand is niet precies aan te geven welke projecten dat
zijn omdat deze inspelen op de actualiteit. Om uitvoering te
kunnen geven aan die projecten wordt daarvoor in dit
uitvoeringsprogramma toch capaciteit gereserveerd.

De Loop en
grondwaterverontreiniging

In 2013 is gepland om te starten met de evaluatie van het
raamsaneringsplan van bedrijventerrein De Loop in EchtSusteren. Daarnaast vindt in 2013 (met een doorloop naar
2014) bodemsanering plaats van Groense Bos ter plaatse van
de woonwagenlocaties in de gemeente Echt-Susteren. Ook
zal in 2013 gestart worden met de evaluatie van de
grondwaterverontreiniging in de gemeente Echt-Susteren.

Structuurvisie buisleidingen

In de concept-structuurvisie buisleidingen zijn plannen
opgenomen om een nieuwe leidingstrook aan te leggen door
Maasbracht en het grondgebied van de gemeente EchtSusteren. De gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren
hebben hiertegen zienswijzen ingediend. In 2013 en 2014
worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd door beide
gemeenten.

Sanering BEVB

Naar aanleiding van een schriftelijk verzoek van Gasunie
hebben de colleges van de gemeenten Maasgouw en EchtSusteren onderzoek gedaan naar het groepsrisico daar waar
zich binnen de invloedzones van de gasleiding
bevolkingsconcentraties bevinden. Bij overschreiding van het
groepsrisico is er sprake van een saneringsgeval en zal
moeten worden bezien hoe dit groepsrisico omlaag gebracht
kan worden. Het onderzoek in Maasgouw is begin 2013
afgerond en er is geen sprake van een overschreiding van het
groepsrisico.
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Hogere grenswaarde
industrielawaai BP De Loop

De hieronder genoemde projecten m.b.t. het industrieterrein
de Loop in de gemeente Echt-Susteren hebben betrekking op
3 verschillende procedures die voortvloeien uit één en
hetzelfde probleem, namelijk het feit dat het gezoneerde
industrieterrein De Loop op dit moment een te krappe
geluidszone heeft en dientengevolge geherzoneerd/
verruimd dient te worden. Dit kan alleen bij de vaststelling
van het bestemmingsplan waarin het gezoneerde
industrieterrein is gelegen.
In verband met de actualisering van het bestemmingsplan de
Loop en de daaraan gekoppelde herzonering van de
geluidszone dient voor meerdere woningen binnen de
geluidszone een nieuwe hogere grenswaarde vastgesteld te
worden. Hiervoor dient een hogere waarde procedure
conform de Wet geluidhinder doorlopen te worden.
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Actualisering geluidszone BP De
Loop

In verband met de overschrijding van de grenswaarden op de
geluidszone van industrieterrein de Loop, dient deze zone bij
de actualisering van het bestemmingsplan geherzoneerd te
worden. In het kader van deze herzonering dient de
geluidsuitstraling naar de omgeving van alle aanwezige
bedrijven in kaart gebracht te worden en dient een nieuwe
zoneboekhouding opgesteld te worden. De herzonering van
de geluidszone is gekoppeld aan de procedure voor de
vaststelling van het bestemmingsplan.

Onttrekking deel industrieterrein
De Loop uit geluidszone

Bij de actualisering van het bestemmingsplan
industrieterrein de Loop is besloten een deel van het
industrieterrein te dezoneren. Het betreffende plandeel
maakt dan geen deel meer uit van het gezoneerde
industrieterrein, en zal worden toegevoegd aan het
aangrenzende bestemmingsplan Echt centrum. De
consequenties van de dezonering dient akoestisch
onderzocht te worden en gemotiveerd te worden bij de
vaststelling van het bestemmingsplan.

Geluidsanering i.k.v. ISV3

Het betreft geluidsaneringen in 2013 en 2014 van woningen
vanwege wegverkeerslawaai die op de A-lijst staan vermeld
in het kader van de Investeringsbudgetregeling Stedelijke
Vernieuwing (ISV-3).

Lokaal bodembeleid ILB2

In 2013 zal met de Midden-Limburgse gemeentes onderzoek
gedaan worden naar de noodzaak tot het formuleren van
beleid voor de ondergrond. Tevens zal een plan gemaakt
worden om de nieuwe AmvB Bodemenergie binnen de
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gemeentes te implementeren.
Woonfunctie 24 uurs zorg (niet zelf redzaamheid) : In 2013 en 2014 zullen er door de
brandpreventiemedewerkers van de MER op projectmatige wijze controles worden uitgevoerd bij
gebouwen met een woonfunctie waar mensen verblijven die 24 uur zorg krijgen en niet zelfredzaam
zijn.
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5.5 Overige werkzaamheden
Naast alle inhoudelijke werkzaamheden die hiervoor al de revue zijn gepasseerd, zijn er nog een
aantal zaken die in het bedrijfsplan werden aangehaald en die in 2013 en deels mogelijk nog in 2014
worden uitgewerkt. Het betreft het:
Geven van invulling aan de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer
Afstemmen van uitvoeringsbeleid
Uitwerken en digitaliseren van werkprocessen
Opzetten van een gedigitaliseerd montoringsysteem
Opzetten van een kwaliteitszorgsysteem
Maken van afspraken met samenwerkingspartners/overheden
Deze onderwerpen worden hieronder kort even toegelicht.
5.5.1 Invulling rol van opdrachtgever en opdrachtnemer

De oprichting van de MER-samenwerking is nieuw voor zowel de medewerkers die een plek krijgen in
de MER-organisatie als voor de medewerkers die achterblijven in de latende organisaties. Er zullen
afspraken gemaakt moeten worden over de samenwerking tussen de MER en de latende organisaties
en over de invulling van de rollen als opdrachtgever (latende organisaties) en opdrachtnemer (MER).
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om afstemming over de taken
die de MER voor de latende organisaties dient uit te voeren,
over de afstemming van werkzaamheden daar waar er
raakvlakken zijn (bijvoorbeeld bestemmingsplan), advisering
over en weer en het leveren van een bijdrage aan het
opstellen van beleid. Verder wordt hard gewerkt aan
afstemming met de KCC’s van de drie gemeenten, zodat de
klantregie adequaat wordt ingevuld (daarbij zullen
dienstverleningsnormen worden afgesproken, vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst).
Ook over de praktische invulling van het portefeuillehoudersoverleg dienen nog afspraken gemaakt
te worden. Het doel van die afspraken is dat bij de start van de MER-Omgevingsdienst ieder zijn of
haar rol naar tevredenheid kan vervullen.
5.5.2 Afstemming van (uitvoerings-)beleid

Met de latende organisaties zullen afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop
beleidsafstemming gaat plaatsvinden. Zoals al eerder in dit programma is opgemerkt, ligt het
(uitvoerings)beleid op dit moment nog vast in diverse beleidsnota’s van de latende gemeenten. Deze
beleidsnota’s bevatten doelstellingen die onderling niet per definitie op elkaar zijn afgestemd. Voor
de efficiency van de MER-samenwerking zou het goed zijn om het uitvoeringsbeleid zoveel als
mogelijk op elkaar af te stemmen (of zelfs te uniformeren). Dit uiteraard met behoud van de
mogelijkheid om lokaal andere accenten te zetten op grond waarvan de couleur locale behouden
blijft.
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5.5.3 Werkprocessen

Een belangrijk onderwerp, waaraan overigens al volop
gewerkt wordt, is het opstellen en digitaliseren van
werkprocessen. Een eerste bijdrage daaraan is al geleverd
door de werkgroepen die hebben gewerkt aan de
rekenbladen die zijn gebruikt voor het opstellen van dit
programma. Deze werkgroepen zijn namelijk ook aan de
slag gegaan met het opstellen van een
productendienstencatalogus (PDC) waarin de te
doorlopen processen op hoofdlijnen zijn geschetst. Deze
werkprocessen worden thans verder uitgewerkt en na
afronding gedigitaliseerd en krijgen een plek in de nieuwe
Wabo-applicatie. Op deze wijze worden de medewerkers gefaciliteerd bij het vervaardigen van
producten voor hun klanten en wordt de kwaliteit van het proces geborgd.
In de werkprocessen krijgen de vastgestelde toetsings- en toezichtsprotocollen (waarin de
diepgang/kwaliteit van het werk is vastgelegd) ook een plek. Op deze wijze worden proces en inhoud
maximaal met elkaar verweven. De volgende stap is digitaal mobiel werken. Ook dit zal (deels)
worden gerealiseerd met de start van de MER-Omgevingsdienst. Mobiel digitaal werken moet
bijvoorbeeld toezichthouders in staat stellen om rechtstreeks vanaf de controleplek gegevens in het
digitale systeem in te voeren. Hiermee kunnen substantiële efficiencyverbeteringen worden
gerealiseerd.
5.5.4 Monitoring

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Om dat waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat er een
goed systeem beschikbaar komt voor monitoring. De uit te voeren activiteiten en de daaraan te
besteden uren zijn opgenomen in dit programma. De mate van uitvoering van het programma dient
echter ook te worden gevolgd.
Dit betekent in eerste aanleg dat verleende
vergunningen en uitgevoerde controles en
daaraan bestede tijd geregistreerd moeten
kunnen worden en moeten kunnen worden
vergeleken met de planning uit het
programma (input en output dus). Op basis
daarvan kan er tussentijds worden
gerapporteerd aan hoger management en
het bestuur. Ook vormen deze gegeven de
basis voor het na afloop van het
programmajaar op te stellen jaarverslag.
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In een later stadium dient het monitoringsysteem ook te voorzien in het genereren van informatie
om de effecten van de gemeentelijke inspanningen (outcome) te kunnen volgen. Vooralsnog zal het
systeem zich echter beperken tot in- en output. Idealiter gebeurt monitoring via de nieuwe Waboapplicatie. Dit systeem zal daarop in de loop van 2013 worden ingericht.
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5.5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteit kent vele facetten. Het leveren van kwaliteit zit in het voldoen aan de landelijke
kwaliteitscriteria waaraan op 1 januari 2015 dient te worden voldaan. Maar ook in het zorgdragen
voor tevreden klanten: snelle en correcte dienstverlening. Producten die voldoen aan de eisen die de
(in- en externe) klanten daaraan stellen en gemaakte afspraken nakomen.

In het kader van kwaliteitszorg en hiermede om te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria dienen
er in 2013 en 2014 veel zaken opgepakt te worden. Denk hierbij aan het opstellen van een
opleidingenplan voor de medewerkers van de MER om hiermee aan de opleidingseisen van de
kwaliteitscriteria te kunnen voldoen, de uitwerking van de hiervoor genoemde werkprocessen, maar
ook het opstellen/uniformeren van (juridisch getoetste) standaarddocumenten en het zorgdragen
voor een sluitende P&C-cyclus. Verdere ontwikkelingen van toetsprotocollen voor
vergunningverlening en toezichtprotocollen voor uit te voeren controles, implementatie van digitaal
toezicht en het realiseren van verdergaande deregulering. Het afstemmen en actualiseren van
bestaand (geëxpireerd)uitvoeringsbeleid voor de drie MER gemeenten. Allemaal zaken die in 2013 en
2014 opgepakt gaan worden.
Deze kwaliteit dient ook tot uitdrukking te komen bij onze professionals. Door samen te werken
binnen een heldere zogenoemde personele cyclus moet duidelijk worden wat organisatie en
professional van elkaar verwachten en nodig hebben.
5.5.6 Afstemming met samenwerkingspartners/overheden

Via onze nieuwe netwerk-RUD vindt afstemming met bovenlokale partners plaats.
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5.6 Input = Output
In het totaaloverzicht op de volgende bladzijde wordt een procentuele vergelijking gemaakt tussen
hetgeen de individuele gemeenten aan personele capaciteit inbrengen en daadwerkelijk vanuit de
omgevingsdienst terug geleverd wordt. Dit overzicht is niet helemaal vergelijkbaar met de nulmeting
in het bedrijfsplan, omdat in de nulmeting niet alleen personele capaciteit verdisconteerd zit.
Wat opvalt in het overzicht is dat hetgeen ingebracht wordt door de gemeenten in alle drie de
gevallen hoger is dan hetgeen feitelijk afgenomen wordt. Het gaat hier om percentages variërend
van 2,76 % voor Echt-Susteren, 2,15% voor Maasgouw en 1,76% voor Roerdalen.
Hier zijn een aantal oorzaken voor te noemen:
1. In het UP bestaat een capaciteitsoverschot voor vergunningverlening op het vlak van de APV
en de bijzondere wetten. In het programma is reeds rekening gehouden met een stuk
deregulering. Dit laatste moet echter nog eerst geëffectueerd worden. De benodigde
personele capaciteit hiertoe is nodig in de zogenoemde flexibele schil.
2. In het bedrijfsplan is uitgegaan van uitbreiding van de BOA-formatie in domein II met 2 fte’s.
In het UP is gebleken dat 1 fte voldoende is. Ook de hier overgebleven formatie is, omdat
deze niet-gerelateerd is aan activiteiten, geparkeerd in de flexibele schil. Deze fte’s zijn
momenteel echter nog niet aanwezig binnen de drie organisaties.
3. In het UP is rekening gehouden met de afname van uren door de gemeente Nederweert op
het vlak van toezicht bij inrichtingen die vallen binnen het basistakenpakket van de RUD.
4. De gemeente Maasgouw levert (waarschijnlijk) 1 fte minder aan management capaciteit. In
verband met een (waarschijnlijk) te maken keuze voor 3 in plaats van 4 teamleiders en met
definitief met Maasgouw te maken afspraken daarover is deze formatieplaats (tijdelijk)
toegevoegd aan de flexibele schil.
5. Daarnaast heeft het uniformeren van kengetallen geleid tot veranderingen in de inzet van
capaciteit.

Tijdens de besluitvorming om te gaan samenwerken is ingestoken op uitbreiding van de formatie met
2 BOA’s domein II. Tijdens het opstellen van dit UP is gebleken dat 1 fte voldoende is. De
overgebleven formatie is tijdelijk “geparkeerd” in een flexibele schil met de bedoeling om deze voor
onvoorziene ontwikkelingen aan te wenden en voor opvang van eventueel extra werk in verband
met nieuwe taken zoals toezicht op de Groene Wetten en de Drank- en Horecawet. Daarvoor zijn nu
al uren opgenomen in het uitvoeringsprogramma, maar de praktijk dient uit te wijzen of dat
voldoende is.
De Omgevingsdienst+ zal op verzoek van de gemeente Nederweert milieucontroles in die gemeente
uitvoeren. Dat gebeurt binnen de bestaande formatie van de Omgevingsdienst+. De daarvoor
benodigde uren worden dus geleverd door de MER-gemeenten, maar afgenomen door Nederweert.
De Omgevingsdienst+ ontvangt daarvoor van Nederweert een vergoeding.
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Om een vergelijking te kunnen maken tussen de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van dit UP
en de capaciteit die thans binnen de MER-gemeenten beschikbaar is, is er door de
Kwartiermakersgroep capaciteit toegedeeld voor de verschillende onderdelen in dit UP. Dat is
uitsluitend gedaan om aan te tonen dat het UP uitvoerbaar is. Dit UP vormt vervolgens mede de
basis voor het functieboek. De benoeming van medewerkers in functies vindt pas weer daarna
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plaats. Uit de toedeling van capaciteit aan de activiteiten uit dit UP kan dus niet worden afgeleid wat
er met bestaande functies zal gebeuren. De vertaling van benodigde capaciteit naar formatie in het
functieboek wordt in de thans navolgende fase ter hand genomen.

79

Uitvoeringsprogramma MER-Omgevingsrecht+ 2013/2014

80

Uitvoeringsprogramma MER-Omgevingsrecht+ 2013/2014

6. De 3e W: Wanneer gaan we dat doen?
Bestuurlijk staat het Omgevingsrecht als omvangrijk
en complex bekend. De nieuwe Wet Vergunningen,
Toezicht en Handhaving bevestigt dit doordat
uitvoeringsorganisaties robuuster en de
professionals specialistischer moeten worden. In het
vorige omvangrijke hoofdstuk heeft u gedetailleerd
kennis kunnen nemen van de breedte en de
diepgang van de vele producten en diensten die de
MER-Omgevingsdienst verricht voor de drie MERgemeenten.
Met een kalender wordt de kern van dit uitvoeringsprogramma gepresenteerd. Bestuurlijk wordt
wellicht het moment herkend dat een ondernemer een bestuurder benadert omdat er een controle
is geweest en hij wordt geconfronteerd met een investeringsmoment om te voldoen aan de
milieuregels. Of het moment dat een bouwer zonder vergunning zijn beklag doet dat de bouw is
stilgelegd terwijl er haast is geboden. Wellicht is een bestuurder wel eens benaderd door een
inwoner die een bon heeft gekregen omdat hij, volgens eigen zeggen, slechts heel kort een auto
onveilig heeft geparkeerd.
Met de compacte kalender willen wij bijdragen aan inzicht in en overzicht over het complexe en
omvangrijke Omgevingsrecht. Dit zodat we weten wat wanneer plaatsvindt. Maar ook zodat
bestuurlijk aan de voorkant sturing kan worden gegeven aan de uitvoering van de maatschappelijk en
bestuurlijk relevante thema’s. Bestuurders zijn zo in de gelegenheid om vanuit de inhoud te
motiveren als onze inwoners of ondernemers contact met hen opnemen. Er kan dan onderbouwd
worden dat investeringen in milieuregels, of het vooraf aanvragen van een vergunning en het
voorkomen van onveilig gedrag bijdraagt aan maatschappelijk en bestuurlijk gewenst gedrag.
Hieronder treft u een extract van de kalender aan, de gehele kalender is als bijlage 2 toegevoegd. In
de kalender treft u de structurele werkzaamheden aan - zoals het verlenen van vergunningen en het
houden van toezicht (per branche). Maar ook de projecten die seizoen-, tijdgebonden of in één van
de drie gemeenten plaatsvinden ter invulling van de couleure locale.
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7. De 4e W: Wat gaat het kosten?
De vraag moet, geredeneerd vanuit de MER-gemeenten en de opgelegde efficiencytaakstelling, voor
de MER-Omgevingsdienst niet zo zeer zijn: “Wat het gaat het kosten?” maar “Wat gaan we
besparen?”. In het ‘Bedrijfsplan MER-Omgevingsrecht+’ zijn de kosten voor de MER-Omgevingsdienst
begroot. Hieronder zetten we de cijfers nog een keer op een rijtje. Bij de presentatie van het
bedrijfsplan waren er veel vragen over de ‘PM post overheadkosten’, deze zullen we toelichten.

7.1 Investeringen in onze netwerk-RUD en kwaliteitscriteria
In het Bedrijfsplan werd geconstateerd dat voor een aantal taken de
landelijke maatlat van de kwaliteitscriteria ondanks de samenwerking
niet wordt gehaald. Om te kunnen voldoen aan de landelijke criteria is
voor deze taken een jaarlijkse investering noodzakelijk. Deze kosten
bedragen in totaal € 94.500. Binnen dit budget is ook rekening
gehouden met de toezichtlasten van de nieuwe gemeentelijke
toezichttaak op de naleving van de Drank en Horecawet (DHW).
De exploitatiekosten van onze netwerk-RUD zijn ten opzichte van een traditionele RUD beperkt. In
onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van de netwerk-RUD weergegeven. Vanaf 2015 zijn de
opstartkosten van onze netwerk-RUD afgeschreven en blijven de kosten gelijk.
2012

2013

2014

2015

2016

Echt-Susteren

8.463

27.199

27.199

20.036

20.036

Maasgouw

6.367

20.461

20.461

15.073

15.073

Roerdalen

5.571

17.904

17.904

13.189

13.189

20.402

65.564

65.564

48.298

48.298

MER

7.2 Inbreng in MER-Omgevingsrecht+
Tijdens de nulmeting in het bedrijfsplan zijn vanuit de begroting 2012 de middelen per gemeente in
beeld gebracht, te weten het personeels- en inhuurbudget.

formatie in FTE

Formatie in budget

Inhuurbudget

Totaal

Maasgouw

22,66

1.300.698

212.850

1.513.548

Echt-Susteren

22,83

1.366.350

298.500

1.664.850

Roerdalen

16,37

872.839

196.170

1.069.009

MER

61,86

3.539.887

707.520

4.247.407

Dit overzicht vormt de basis om te vergelijken hoeveel de individuele gemeenten investeren. Deze
verhouding vormt ook de basis voor de levering van de output per gemeente van dit programma.
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Met het opstellen van dit uitvoeringsprogramma is ook enige beweging gekomen in de verhouding
van de nulmeting zoals die bij het bedrijfsplan is opgesteld. Gekoppeld aan dit uitvoeringsprogramma
zal passend binnen de gemeenschappelijke regeling een begroting worden vastgesteld. Deze laat een
nieuwe nulmeting zien op basis van de feitelijke input (gebaseerd op het programma). In hoofdstuk 9
wordt hier nader op ingegaan.
Het uitvoeringsprogramma laat zien dat de verhouding tussen input en output per gemeente zo goed
als in evenwicht zijn.

7.3 PM post overhead
In de indicatieve exploitatiebegroting die onderdeel is van het ‘Bedrijfsplan MER-Omgevingsrecht+’ is
de overhead post als PM opgenomen. Dit leverde bij de presentatie van het bedrijfsplan vragen op.
Daarbij werden zorgen uitgesproken dat deze PM post de kostenreductie teniet doet.
De GR MER is in ontwikkeling
De kostenreductie die de MER-Omgevingsdienst realiseert, is onafhankelijk van de PM post
overhead. De PM post overhead is namelijk gebaseerd op de huidige overheadkosten van de drie
gemeenten. Ook met de nieuwe vierde organisatie er bij blijft de totale overhead gelijk. De MER GR
afdelingen, zoals de MER-Omgevingsdienst, maken namelijk gebruik van de huidige overhead van de
drie gemeenten. Dus de huidige vier gebouwen van de drie gemeenten, maar ook de bestaande
bedrijfsvoering ondersteuning van de 3 gemeenten, zoals Informatisering, Automatisering en P&O.
De raden hebben voor de eenmalige oprichtingskosten van de MER-Omgevingsdienst een
transitiebudget beschikbaar gesteld.
Vanuit de visie die door de gemeenteraden in de GR MER is vastgelegd, zullen de bedrijfsvoeringonderdelen op termijn ook binnen de gezamenlijke vierde organisatie worden geplaatst. Zo is al in
2013 de samenvoeging voorzien van de genoemde onderdelen Informatisering / Automatisering,
Financiën en P&O. Ook deze samenwerking zorgt er voor dat de professionaliteit toeneemt en zorgt
(op termijn) voor een besparing op de uitvoeringskosten, in dit geval de overheadkosten.
Koppeling besluitvorming over “Wat gaan we doen?” en “Wat gaan we besparen?”
In hoofdstuk 9 ‘Planning en control cyclus’ zult u lezen dat de besluitvorming van de MER-colleges
over dit uitvoeringsprogramma en de toekomstige uitvoeringsprogramma’s gekoppeld wordt aan het
moment dat ook telkens besluiten worden genomen over de begroting. Op die manier geeft de MER
GR gelijktijdig inzicht in de uitvoering - “Wat gaan we doen?” - en duidelijkheid over de financiële
uitgangspunten - “Wat gaat het kosten/wat gaan we besparen?’.

7.4 Efficiencytaakstelling
In de meerjarige exploitatiebegroting van de MER-Omgevingsdienst is een efficiencytaakstelling
gehanteerd. Voor het formatiebudget wordt een besparingspercentage gehanteerd dat binnen 5 jaar
oploopt tot 7,5%. Voor het inhuurbudget en de andere uitvoeringskosten is een besparing
aangehouden die oploopt tot 10%.
In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse besparingen weergegeven.
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Taakstelling per jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Personeelslasten

53.098

106.197

159.295

212.393

265.492

265.492

Inhuur

14.150

28.301

42.451

56.602

70.752

70.752

979

1.957

2.936

3.914

4.893

4.893

1.166

2.332

3.499

4.665

5.831

5.831

69.393

138.787

208.180

277.574

346.967

346.967

Materiële lasten
Welstandscommissie
totaal

Daar waar het individueel aan de kwaliteitscriteria voldoen onevenredige investeringen vraagt, levert
de samenwerking op termijn structurele besparingen voor de drie gemeenten op. Vanaf 2017 is de
efficiencybesparing opgelopen tot jaarlijks € 346.967 ten opzichte van de begroting 2012
(nulmeting). Indien het resultaat van de efficiencytaakstelling wordt afgezet tegen de meerkosten
vanaf 2013, als gevolg van het realiseren van de kwaliteitscriteria (€ 94.500) en de bijdrage aan de
netwerk-RUD (€ 48.298 vanaf 2015), bedraagt de jaarlijkse besparing vanaf 2017 ruim € 200.000.

7.5 Realisering taakstelling in 2013 en 2014
Hoewel er percentages per begrotingspost zijn gebruikt voor de berekening van de taakstelling, is de
MER-Omgevingsdienst vrij in de wijze waarop ze de jaarlijkse taakstelling realiseert. Uitgangspunt
voor de MER-gemeenten is het uitvoeren van de missie/visie en dus ook ‘het onder de streep’
realiseren van de jaarlijkse kostenreductie. De MER-Omgevingsdienst moet nog starten, maar er is al
goed nieuws. Dit uitvoeringsprogramma realiseert de taakstelling voor zowel 2013 alsook 2014.
Vanaf 1 januari 2013 is namelijk al een structurele besparing gerealiseerd van circa € 138.000 per jaar
doordat de specialistische brandpreventie niet langer wordt ingehuurd van de brandweer. De MEROmgevingsdienst heeft nu zelf drie eigen specialisten brandpreventie in dienst.
Een tweede structurele bezuiniging kan vanaf 2013 worden gerealiseerd door het instellen van een
integrale MER-Omgevingscommissie. De MER-gemeenten hebben nu nog sectorale commissies. Te
weten de welstand-, de monumenten en de Limburgse kwaliteitsmenucommissie. Deze laatste
beoordeelt landschappelijke inpasbaarheid. Er worden raadsvoorstellen voorbereid om vanaf juli
2013 te starten met een MER-Omgevingscommissie. Deze vergadert wekelijks waardoor de MEROmgevingsdienst sneller meer integrale adviezen ontvangt en dus ook sneller en integraal, dus
klantgerichter, de vergunningen kan afhandelen. Het is de verwachting dat structureel tussen de
€10.000 en €20.000 jaarlijks wordt bespaard met de nieuwe integrale MER-Omgevingscommissie.
In dit uitvoeringsprogramma is er rekening mee gehouden dat de MER-Omgevingsdienst, als
opdrachtnemer binnen de netwerk-RUD, de gemeente Nederweert ondersteunt. De inkomsten, te
weten circa € 130.000, over de gehele periode van drie jaar, komen ten goede aan de efficiencytaakstelling die de MER-Omgevingsdienst voor de drie MER-gemeenten realiseert.

7.6 Realisering lange termijn taakstelling
Ook de eerste beelden voor de lange termijn zijn positief. Gedurende de planperiode 2013 en 2014
wordt geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de gezamenlijke MER-Omgevingsdienst specialisten,
tot aan het landelijk vereiste kwaliteitsniveau. Hierdoor wordt verwacht dat op termijn, net als nu
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voor de brandpreventietaak, minder specialistische kennis ingehuurd wordt en dat dus structureel
wordt bespaard op het inhuurbudget.
Bij de positieve signalen hoort een relativerende opmerking.
Gedurende deze planperiode is het overgrote deel van de beschikbare
capaciteit rechtstreeks gekoppeld aan het verrichten van de taken zoals
opgenomen in de producten en diensten-catalogus en dit
uitvoeringsprogramma. Er is slechts beperkte capaciteit die flexibel kan
worden ingezet. Gedurende de planperiode wordt deze capaciteit
ingezet voor het opvangen van capacitaire schommelingen die ontstaan
als gevolg van afwijkingen van de nieuwe kengetallen of de workload.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld meer vergunningaanvragen dan nu geraamd . Ook wordt de beperkte
flexibele capaciteit ingezet voor het uitvoeren van de dereguleringslag (paragraaf 6.1.3 Plus taken).
De verwachting is dat door deze dereguleringslag op termijn minder personele capaciteit nodig is om
vergunningen te beoordelen. Naast de effecten van deregulering kan de (verdergaande) invoering
van kostendekkende legestarieven bijdragen aan het behalen van de taakstelling. In paragraaf 5.1.4.
leest u meer over het onderzoek dat dienaangaande in het eerste kwartaal van 2014 wordt
uitgevoerd.
Resumerend
De taakstelling 2013 en 2014 wordt gerealiseerd, de eerste beelden voor de lange termijn
taakstelling zijn positief. Concreter wordt het als we met het jaarverslag 2013 de eerste keer de
balans opmaken. Dan krijgen we de eerste evaluatie van de nieuwe kengetallen en workload. Ook
zijn er wellicht al eerste resultaten van de dereguleringslag.
Beperkt ruimte, maar flexibel
Voor de MER-Omgevingsdienst is het doel dat de taakstelling wordt gerealiseerd. De ruimte om
binnen dit uitvoeringsprogramma en binnen de begroting in te spelen op bestuurlijk gewenste
aanvullingen/koerswijzigingen/ontwikkelingen is beperkt. Vanzelfsprekend bepalen echter de
besturen van de drie MER-gemeenten, als opdrachtgever, de koers en voert de MEROmgevingsdienst deze als opdrachtnemer uit. Door de beperkte ruimte is het antwoord op
aanvullende opdrachten een “Ja, mits er een nieuwe prioriteitenstelling plaatsvindt”. Dit
uitvoeringsprogramma is dusdanig gebouwd dat het hiervoor een uitstekende basis biedt. Het is per
VTH-taak gebouwd op een producten- en dienstencatalogus met open en transparante
formatieberekeningen. Ook bevat dit uitvoeringsprogramma een overzichtelijke bestuurlijke
kalender waarop de huidige bestuurlijk en maatschappelijk relevante projecten en thema’s staan
weergegeven.
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8. Bestuurlijk restrisico
De overheid kan niet alles gelijktijdig
uitvoeren. Op basis van een risicoanalyse zijn
prioriteiten gesteld. In dit hoofdstuk leest u
dat dit, gelet op het bestuurlijke restrisico,
zorgvuldig en gemotiveerd is gebeurd.
Bij het maken van keuzes omtrent de uit te voeren VTH-taken is uitgegaan van de uitkomst van een
risicoanalyse. Binnen de risicoanalyse zijn de uit te voeren VTH-taken voor de vier
hoofdbeleidsterreinen milieu, bouwen/RO, brandveiligheid en APV/Bijzondere wetten (Wabo+ of
Omgevingsrecht+) geprioriteerd. Door een werkgroep zijn daarvoor criteria ontwikkeld waarop de
diverse activiteiten zijn gescoord. Daarbij is tevens gekeken naar het naleefgedrag. Bij slecht
naleefgedrag scoort dit hoger in de risicoanalyse. De criteria zijn evenwichtig verdeeld over de
verschillende beleidsvelden zoals die vallen onder de VTH-taken. Dit is weergegeven in onderstaande
tabel:
Milieu

Bouwen en RO

Brandveiligheid

Externe veiligheid

Constructieve
veiligheid
Gezondheid
Ruimtelijke en
esthetische inpassing
Monumentale en
archeologische waarde
Duurzaamheid

Zelfredzaamheid

APV en Bijzondere
Wetten
Geluid

Aantal personen
Bereikbaarheid

Sociale veiligheid
Afval

Slaapfunctie

Verkeersaantrekkende
werking
Leefbaarheid

Bodemkwaliteit
Flora en Fauna
Luchtkwaliteit en geur
Waterkwaliteit

Brandoverslag

Per criterium is er per activiteit een score toegekend. Dit is gebeurd door de professionals van de
gemeenten zelf. Er waren daarbij scores mogelijk van 0 (niet van toepassing) tot 5 als hoogste score.
Bovendien konden de criteria onderling in zwaarte worden onderscheiden door daaraan
wegingsfactoren toe te kennen. Uit de uitgevoerde risicoanalyse volgt een prioritering. De
activiteiten met de hoogste totaalscore krijgen daarbij de hoogste prioriteit. Vervolgens zijn de
geprioriteerde activiteiten verwerkt in een rekenblad. Daarin zijn ook de aantallen uit te voeren
activiteiten opgenomen alsmede de kengetallen. Op deze manier is er een doorrekening gemaakt
naar de daarvoor benodigde capaciteit. Deze benodigde capaciteit is vergeleken met de beschikbare
capaciteit, die bij het opstellen van dit programma als uitgangspunt heeft gegolden.
Er zijn waar nodig (gelet op de beschikbare capaciteit) zowel kwalitatieve als kwantitatieve keuzes
gemaakt. Kwalitatieve keuzes houden verband met de diepgang van toetsing of controle.
Kwantitatieve keuzes hebben te maken met het aantal activiteiten die worden uitgevoerd.
Kwalitatieve keuzes vertalen zich in een hoger of lager kengetal. Kwantitatieve keuzes vertalen zich in
meer of minder activiteiten.
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Hieronder wordt per beleidsveld toegelicht welke keuzes er zijn gemaakt. Daar waar er kwalitatieve
of kwantitatieve keuzes zijn gemaakt die afwijken van een landelijke norm is er sprake van een
bestuurlijk restrisico. Met de vaststelling van dit programma accepteert het bestuur die risico’s.
Uitgangspunt bij het opstellen van dit programma is geweest de beschikbare capaciteit voor de
uitvoering van de in dit programma opgenomen taken zoals die door de gemeenten beschikbaar is
gesteld en is opgenomen in het bedrijfsplan voor de MER.
8.1

Restrisico vergunningverlening milieu

Het restrisico is laag omdat er geen kwantitatieve en kwalitatieve keuzes zijn gemaakt. Met de
binnen de MER totaal beschikbare capaciteit voor vergunningverlening milieu kunnen alle verwachte
aanvragen en meldingen worden afgehandeld (100%) conform de binnen de MER bepaalde uniforme
kengetallen. Roerdalen komt beschikbare capaciteit te kort om alle geplande activiteiten voor
vergunningverlening milieu te kunnen uitvoeren en zal hiervoor extra uren binnen de MER moeten
gaan afnemen. De in onderhavig uitvoeringsprogramma opgenomen aantallen betreffen
verwachtingen. Het kan zijn dat er in het geplande uitvoeringsjaar meer of minder aanvragen en
meldingen worden ingediend. Monitoring moet dit uitwijzen en zal tot een eventuele bijstelling van
de planning leiden.
8.2 Restrisico vergunningverlening bouwen

Het restrisico is laag omdat binnen de MER bouwplannen getoetst worden conform de Landelijke
Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (LTB 2012) in overeenstemming met de voor deze taak beschikbare
menskracht en middelen. Hiermee wordt voldaan aan de eis uit de landelijke kwaliteitscriteria voor
het bouwdeel van de omgevingsvergunning.
8.3 Restrisico vergunningen Plus-taken

Het restrisico is nihil. Er is voldoende beschikbare capaciteit om de geplande werkvoorraad te
kunnen uitvoeren waardoor er geen kwantitatieve en kwalitatieve keuzes zijn gemaakt. Met het oog
op het komende dereguleringstraject voor de APV en bijzondere wetten wordt verwacht dat er
minder vergunningen nodig zijn en er dus naar de toekomst toe ook minder capaciteit voor
vergunningverlening nodig is waardoor er sprake zal zijn van een overcapaciteit.
8.4 Restrisico toezicht objectgericht milieu

Het restrisico is aanwezig maar inherent en niet nieuw. Niet elk bedrijf kan namelijk elk jaar worden
gecontroleerd. Ook is deze controle geen garantie dat er geen incidenten zullen plaatsvinden. De
MER-gemeenten volgen de landelijke koers waarbij de bedrijven met de hoogste risico’s, vanaf 2013
onder het RUD toezicht label, de meeste aandacht krijgen. De resterende toezicht capaciteit wordt
ingezet om de resterende ‘MER-bedrijven’ te controleren. De selectie van bedrijven gebeurt
gewogen en gemotiveerd. Ook voor de selectie van de ‘MER-bedrijven’ is de risicoanalyse gebruikt en
zijn de bedrijven met de hoogste risico’s geselecteerd om als eerste te worden gecontroleerd. De
bedrijven die niet worden gecontroleerd vallen onder het bestuurlijk restrisico. Wel kunnen
steekproefsgewijs, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten en meldingen, controles plaatsvinden
bij bedrijven die nu niet zijn ‘voorgeselecteerd’.
8.5 Restrisico toezicht bouwen, slopen en ruimtelijke ordening

Het restrisico is beperkt omdat er gelet op de beschikbare capaciteit weliswaar kwantitatieve keuzes
zijn gemaakt maar dat hierbij wel rekening is gehouden met de uitkomst van de risicoanalyse. De
activiteiten met de hoogste risico’s worden 100% gecontroleerd en naarmate het risico afneemt
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worden de activiteiten tussen de 90% en 25% gecontroleerd. Kwalitatief is ervoor gekozen om de
controles uit te voeren conform een binnen de werkgroep MER opgesteld toetsprotocol waarin per
soort vergunning het aantal controlemomenten zijn opgenomen en het hierbij behorende kengetal.
8.6 Restrisico toezicht Plus-taken

Het restrisico is laag omdat er geen kwalitatieve keuzes zijn gemaakt en daar waar kwantitatieve
keuzes zijn gemaakt, deze gebaseerd zijn op de uitkomst van de risicoanalyse.
8.7 Restrisico juridische taken

Er is beperkt ruimte voor juridische ondersteuning bij projecten. Het restrisico is op dit vlak is klein.
8.8

Restrisico specialistische taak bodem

Het restrisico is nihil omdat er binnen de MER 2 deskundigen zich gaan bezig houden met deze taak
voor in totaal 1,9 fte. Dit komt overeen met de benodigde capaciteit voor de werkvoorraad van de
drie MER gemeenten. Er is geen kwalitatieve keuze gemaakt.
8.9

Restrisico specialistische taak externe veiligheid

Het restrisico is (thans) nihil. Voor de uitvoering van deze taak worden er deels deskundigheidsuren
van de deskundigenpool externe veiligheid van de Veiligheidsregio afgenomen. In verband met het
wegvallen van rijksmiddelen moet er met ingang van 2015 wel een oplossing worden gezocht omdat
de uren van de deskundigheidspool externe veiligheid dan komen te vervallen.
8.10

Restrisico specialistische taak geluid

Het restrisico is zeer klein omdat er (nagenoeg) voldoende capaciteit (1,9 fte) is voor het uitvoeren
van de werkzaamheden. De benodigde capaciteit op basis van de raming bedraagt 2,0 fte. Het
becijferde tekort is derhalve slechts 0,1 fte. Mocht blijken dat het tekort zich daadwerkelijk gaat voor
doen dan wordt dit (beperkte) deel van het werk uitbesteed.
8.11

Restrisico specialistische taak luchtkwaliteit

Het restrisico is laag omdat de taak grotendeels wordt uitbesteed. De MER beschikt over voldoende
kennis om te voldoen aan de taak die binnen de MER moet worden uitgevoerd. Het betreft het
beoordelen van luchtrapportages en de advisering hierover in het kader van vergunningverlening en
toezicht en handhaving.
8.12

Restrisico specialistische taak brandveiligheid

Het restrisico is beperkt omdat er gelet op de beschikbare capaciteit weliswaar kwantitatieve keuzes
zijn gemaakt maar dat hierbij wel rekening is gehouden met de uitkomst van de risicoanalyse. De
activiteiten met de hoogste risico’s worden 100% uitgevoerd en naarmate het risico afneemt worden
de activiteiten tussen de 50% en 5% uitgevoerd.
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9. Planning en control, de BIG 8 en de landelijke procescriteria
De landelijke procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de beleidscyclus. Door de
criteria te volgen wordt de cyclus gesloten. Daarbij is de landelijke BIG-8 gehanteerd. Dit model
maakt vanuit een strategisch kader de vertaling naar operationeel beleid ten behoeve van
kwaliteitsborging te samen met een sluitende planning en control-cyclus. De BIG-8 ziet er als volgt
uit:

De verschillende stappen in de BIG-8 worden hieronder kort toegelicht:

9.1 Rapportage en evaluatie
In essentie betreft deze stap het analyseren van allerlei relevante elementen dan wel veranderingen
voor de vergunningverlenings- en handhavingsorganisatie:
Voor de vergunningverleningsorganisatie betreft dit met name een analyse van het huidige
en toekomstige inrichtingenbestand inclusief het aantal te verwachten vergunningen en de
actualiteit van het milieudeel van de vergunningen.
Voor de handhavingsorganisatie zijn dit bijvoorbeeld wijzigingen in het beleid, in het
takenpakket of in het bedrijvenbestand, dan wel de verbetering of verslechtering van het
naleefgedrag van bedrijven/inrichtingen of van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in
de regio.
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9.2 Strategisch beleidskader
De volgende stap in het beleidsproces is het voorbereiden en voorleggen van prioriteiten en
meetbare doelstellingen aan het bestuur van de vergunningverlening- en handhavingsorganisatie,
het bespreken van keuzes met de politiek en het nemen van besluiten over de te stellen doelen op
het gebied van vergunningverlening en handhaving. De uitgevoerde beleidsevaluatie legt voor deze
stap de basis, waarbij output en outcome indicatoren gebruikt worden om de doelen te stellen.

9.3 Operationeel beleidskader
In deze stap moeten prioriteiten en doelstellingen worden vertaald in concrete strategieën en
objectieve criteria.
Voor de vergunningverleningsorganisatie worden prioriteiten en doelstellingen vertaald in
een set van objectieve criteria voor toetsing.
Voor de handhavingsorganisatie worden de prioriteiten en doelstellingen vertaald naar
doelgroepen en in nalevingstrategieën (of indien reeds aanwezig het periodiek toetsen
daarvan). Pas dan blijkt op welke wijze specifieke doelgroepen in de praktijk benaderd
moeten gaan worden en hoe bepaalde beleidsaspecten (zoals bijvoorbeeld strenger
sanctioneren of minder gedogen) moeten gaan uitpakken.

9.4 Planning en control
Centraal in deze stap staat het toewijzen van de noodzakelijke capaciteit en financiële middelen die
nodig zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Hiertoe worden organisatorische condities
gesteld en een systematiek van interne borging ingericht voor de wijze waarop werkzaamheden
beheerst kunnen worden uitgevoerd. De bouwstenen voor deze stap zijn de resultaten van de
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beleidsevaluatie, de prioriteiten daaruit, doelstellingen voor de komende periode en
overeenstemming over te voeren strategieën.

9.5 Voorbereiden
De essentie van deze stap is een goede voorbereiding van de af te geven vergunning en het uit te
voeren controlebezoek door eerst te kijken naar de resultaten van eerdere
vergunningverleningsprocedures met gelijke initiatiefnemers en van eerdere controlebezoeken, de
meldingen, klachten en incidenten, eventuele rapportageverplichtingen, van toepassing zijnde
nalevingstrategieën, etc.

9.6 Uitvoering
Dit kernelement betreft de uitvoering van de te verlenen vergunningen en het controlebezoek zelf
(inclusief de hieruit volgende acties).

9.7 Monitoring
Het laatste onderdeel van de beleidscyclus is de monitoring van diverse zaken die relevant zijn voor
bijsturing in de operationele cyclus (bijvoorbeeld het aantal/de aard/de complexiteit van de te
verwachte vergunningen of het aantal gerealiseerde controles, het bestede aantal uren, etc.) of als
input voor de beleidsevaluatie (zoals de verbetering of verslechtering van het naleefgedrag van
bedrijven of de milieukwaliteit in de regio). Daarbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van outputen outcome indicatoren, zoals omschreven in de Handleiding input- en outcomecriteria van de VNG
(februari 2012).
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Zoals ook al aangegeven in paragraaf 5.3.1 ligt de verantwoordelijkheid voor het (tijdig) voldoen aan
de procescriteria bij het team (juridische) specialisten. Zij zullen bewaken dat de MEROmgevingsdienst (tijdig) aan alle criteria voldoet.
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Bijlagen
Bijlage 1: Presentatie colleges
Bijlage 2: Jaarkalender
Bijlage 3: Mate waarin MER-Omgevingsdienst+ voldoet aan
kwaliteitscriteria kritieke massa
Bijlage 4: Mate waarin MER-Omgevingsdienst+ voldoet aan procescriteria
Bijlage 5: Gewijzigd uitvoeringsprogramma RUD Limburg Noord
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
2 juli 2013
Agendapunt:2

Voorstel tot vaststelling van de Verordening behandeling bezwaarschriften
Servicecentum MER
Van:

Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

In verband met de behandeling van bezwaarschriften tegen
rechtspositionele besluiten van het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld
een Verordening behandeling bezwaarschriften vast te stellen waarin
wordt beschreven op welke wijze de voorbereiding van de beslissingen
op bezwaarschriften plaatsvindt.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER stelt de Verordening
behandeling bezwaarschriften Servicecentrum MER vast.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum
MER
Ter inzage: --

*BARCODE*
CONCEPT

Inleiding:
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER is gerechtigd om besluiten te nemen betreffende
rechtspositionele aangelegenheden. Deze besluiten zijn bestuursrechtelijk van aard en zijn derhalve vatbaar
voor bezwaar en beroep.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat de beslissing op bezwaar kan worden voorbereid door een
adviescommissie. Een dergelijke adviescommissie wordt samengesteld uit onafhankelijke personen die
belanghebbenden horen en een advies uitbrengen aan het beslissingsbevoegde orgaan (in dit geval het Dagelijks
Bestuur) omtrent de beslissing op het bezwaarschrift.
Het instellen van een adviescommissie voor de voorbereiding van de beslissingen op bezwaar is een bevoegdheid
van het betreffende bestuursorgaan. Het stellen van regels hieromtrent in een verordening geschiedt door het
bestuursorgaan dat regelgevende bevoegdheid bezit: in dit geval het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum
MER.

Centrale vraag:
Op welke wijze wordt de behandeling van bezwaarschriften tegen rechtspositionele besluiten van het Dagelijks
Bestuur gereguleerd?

Oplossingsrichting(en):
Een bezwaarschriftprocedure is aan te duiden als een bestuurlijke heroverweging: de beslissing op het
bezwaarschrift wordt afgegeven door hetzelfde orgaan dat het primaire besluit heeft afgegeven.
Het instellen van een adviescommissie voor de voorbereiding van de beslissingen op bezwaar (een commissie
bezwaarschriften) biedt het voordeel van een onafhankelijke toets van het primaire besluit zoals dit is
afgegeven door het bestuursorgaan.
Het instellen van een commissie bezwaarschriften geschiedt door het bestuursorgaan dat de voor bezwaar
vatbare besluiten afgeeft. In het geval van het Servicecentum MER is dat Dagelijks Bestuur. Daarnaast stelt het
Algemeen Bestuur als regelgevend orgaan een verordening vast waarin de instelling van de commissie wordt
geregeld alsmede haar bevoegdheden.

Communicatie:
De besluitvorming omtrent de vaststelling van de Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum
MER wordt bekend gemaakt in de huis-aan-huisbladen zoals deze door de deelnemende gemeenten in de
gemeenschappelijke regeling normaliter worden gehanteerd voor hun bekendmakingen. Bekendmaking op deze
wijze is vereist voor de inwerkingtreding van de verordening.
De Verordening treedt vervolgens in werking op 1 augustus 2013.

Voorstel:
Voorgesteld wordt om de Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentum MER vast te stellen.

*BARCODE*
CONCEPT

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 2 juli 2013
BESLUIT

Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
BESLUIT:
De Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum MER vast te stellen

De voorzitter,

De directie,

*BARCODE*
CONCEPT

Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum MER
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER,
gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Wet
gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:
Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum MER
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;
b. commissie: commissie van advies voor de bezwaarschriften
Artikel 2
Inleidende bepaling
Er is een commissie van advies ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen
besluiten van het Dagelijks Bestuur, voor zover het besluiten betreft die handelen over
rechtspositionele aangelegenheden.
Artikel 3
Samenstelling van de commissie
1. De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden, die worden benoemd,
geschorst en ontslagen door het Dagelijks Bestuur.
2. Het Dagelijks Bestuur benoemt het aantal plaatsvervangende leden dat het nodig
oordeelt.
3. De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van het Servicecentrum MER.
4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.
Artikel 4
Secretaris
1. De secretaris van de commissie is een door het Dagelijks Bestuur aangewezen
medewerker van het Servicecentrum MER.
2. Het Dagelijks Bestuur wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.
Artikel 5
Zittingsduur
1. De voorzitter en de leden treden af op de dag van het aftreden van het Algemeen
Bestuur.
2. De voorzitter en de leden kunnen op elk moment ontslag nemen.
3. De aftredende voorzitter en de aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de
opvolging is voorzien.
Artikel 6
Ingediend bezwaarschrift
1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.
2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in
handen van de commissie gesteld.
Artikel 7
Uitoefening bevoegdheden
De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de
toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

2:1 lid 2 (vragen om schriftelijke machtiging);
6:6 (wat betreft het de indiener stellen van een (herstel)termijn);
6:17 (voorzover het de verzending betreft van stukken tijdens de behandeling door
de commissie);
7:4 lid 2 (ter inzage leggen stukken);
7:6 lid 4 (afzonderlijk horen);
7:10 lid 2 en lid 5 (schriftelijk mededelen aan indiener dat de beslistermijn wordt
opgeschort wegens een geboden (herstel)termijn als bedoeld in artikel 6:6.

Artikel 8
Bemiddeling
De commissie onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens de zaak in
behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige behandelingen.
Artikel 9
Vooronderzoek
1. De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten
inwinnen.
2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen
advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te
verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het
Dagelijks Bestuur vereist.
Artikel 10
Stukken en verweerschrift
1. De secretaris nodigt het verwerend orgaan uit de op het bezwaarschrift betrekking
hebbende stukken over te leggen en een verweerschrift in te dienen.
2. De stukken en het verweerschrift worden uiterlijk twee weken voor het horen in handen
van de commissie gesteld.
Artikel 11
Hoorzitting
1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het
verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten
horen.
2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.
3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij
daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.
4. De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift
indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.
Artikel 12
Uitnodiging hoorzitting
1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee
weken voor de zitting schriftelijk uit.
2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend
orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te
wijzigen.
3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip
van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan medegedeeld.
4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te
staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.
Artikel 13
Quorum
Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden
waaronder in ieder geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.
Artikel 14
Openbaarheid zitting
De zitting van de commissie is niet openbaar.
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Artikel 15
Schriftelijke verslaglegging
1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen
en hun hoedanigheid.
2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat
verder ter zitting is voorgevallen.
3. Indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.
4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag
worden gehecht.
5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 16
Nader onderzoek
1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader
onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen
van de andere leden dit onderzoek houden.
2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden, het
verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.
3. De leden, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na
verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter een
verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n
verzoek met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7:9 en 7:23 van de Awb.
4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben
op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17
Raadkamer en advies
1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te
brengen advies.
2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.
3. Indien bij een stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.
4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die
minderheid dat verlangt.
5. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het
bezwaarschrift.
6. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 18
Uitbrengen en toezending advies en verdaging
1. Het advies wordt, onder meezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en
eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.
2. Het advies wordt, onder meezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en
eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tevens gezonden aan de
belanghebbenden. Artikel 6:17 Awb is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn van twaalf weken, als bedoeld in
artikel 7:10, eerste lid van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen
van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het
verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.
4. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.
Artikel 19
Inwerkingtreding en intrekking
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2013.
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Artikel 21 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening behandeling bezwaarschriften
Servicecentrum MER".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het
Servicecentrum MER van 2 juli 2013.

Het Algemeen Bestuur voornoemd;
De voorzitter,
De directie,
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling MER
Dinsdag 4 december 16:00 – 17:30 uur
Raadszaal Maasgouw, bestuurscentrum te Heel
Aanwezig:
Voorzitter: S.H.M. Strous
Gemeente Maasgouw: J.S.T. Brouns, A.P.M. Forschelen, A.C.H. Smeets-Palmen, J.A.L. Lalieu
Gemeente Echt-Susteren: J.W.M.M.J.Hessels, J.J.M.Dijcks, R.G.M. Geraads, P.J.H. Pustjens
Gemeente Roerdalen: C.A.M. Hanselaar – van Loevezijn, J.J.M. Ramakers
Directie MER: G. van Balkom, J.J.W.M. L’Ortije
Directiesecretaris: A.G.A. Rooskens
Projectgroep Omgevingsrecht+: M.Geurts, M. Heijnen, C. Scheepers

Besluitenlijst
1. Opening
2. Vaststellen Reglement van Orde
Het Algemeen Bestuur heeft besloten akkoord te gaan met het Reglement van Orde voor
de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling MER.
3. Aanwijzen Dagelijks Bestuur, voorzitter en plaatsvervangend voorzitters
- Het Algemeen Bestuur heeft besloten het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling MER in te laten vullen door de burgemeesters: S.H.M.Strous, J.W.M.M.J.
Hessels, en mevr. C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn;
- De heer S.H.M. Strous aan te wijzen als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks
Bestuur;
- De heer J.W.M.M.J. Hessels en mevrouw C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn aan te wijzen
als plaatsvervangend voorzitter.
4. Voorstel naamgeving samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten akkoord te gaan met de naam Servicecentrum MER
voor het openbaar lichaam van de gemeenschappelijke regeling MER.

Thema: Beleid en uitvoering: Samenwerking Servicecentrum en moederorganisaties
Aanleiding
Uitgangspunt bij samenwerking in het Servicecentrum MER is dat de moederorganisaties
verantwoordelijk zijn voor het beleid en het Servicecentrum voor de uitvoering van dit beleid. Maar
tussen beleid en uitvoering bevindt zich een grijs gebied.
Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven om met de leden van het Algemeen Bestuur te willen
brainstormen over het thema: het grijze gebied tussen beleid en uitvoering. Ook wel
uitvoeringsbeleid genoemd.
Casus Evenementenbeleid
Het evenementenbeleid is een voorbeeld van beleid dat gekenmerkt wordt door zeer verschillende
abstractieniveaus. Het kan benaderd worden vanuit kaderstellend perspectief: welke uitstraling
wenst een gemeente te realiseren en welke ambities zijn er op het vlak van evenementen?
Kaderstellende vragen als de balans tussen de lusten en lasten van evenementen, het sociale kader
en dergelijke worden in dit kaderstellende beleid beantwoord.
Ook wordt in dit kaderstellende beleid de aansluiting gezocht met landelijke wet- en regelgeving en
overige gemeentelijke kaders. Denk hierbij aan subsidie-verordeningen, bestemmingsplannen e.d..
Een ander perspectief van het evenementenbeleid is praktijk gericht. Een verdere ontwikkeling van
het kaderstellende beleid geeft dan richting aan details als eindtijden van evenementen,
veiligheidsaspecten e.d. Dit 'uitvoerend beleid' is sterk gericht op alle praktische aspecten van de
evenementen.
Vragen Brainstorm



Wat dient de afdeling Omgevingsdienst te doen?
Wat dient de afdeling Omgevingsdienst absoluut niet te doen?




Wat dienen de moederorganisaties te doen?
Wat dienen de moederorganisaties absoluut niet meer te doen?

