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Voorwoord 
 
Samen kom je verder... 
 
Een bekend gezegde is: alleen ga je mogelijk sneller, maar samen kom je veel verder. 
 
Dit geldt zeker ook voor het Programma Collectieve Taken.  
 

Voor u ligt het programma voor het jaar 2019. 
 
Dit programma is mede tot stand gekomen in goed overleg met een ambtelijke werkgroep van de deelnemers. 
Die vertegenwoordigers dank ik hartelijk voor hun actieve en positieve inbreng. 
 
Al jaren bewijst het programma dat het relevant is voor onze deelnemers, omdat door de geconcentreerde inzet 

van de OMWB het geheel meer is dan de som der delen. 

Mooi en goed dat dit door de deelnemers wordt herkend en onderschreven. 
 
Sinds jaar en dag pakken wij voor de gehele regio de klachten van burgers op een eenduidige wijze op. Waar je 
ook woont in je regio, de Milieu Klachten Centrale behandelt de inkomende klachten op dezelfde wijze. Dat 
geeft zowel vertrouwen als draagt bij aan het beheersen van de kosten. 
In 2018 is ook de werkwijze in een situatie van een ongewoon voorval of crisis met milieu aspecten 

gestandaardiseerd. We werken nu op alerte wijze samen met gemeenten en de meldkamer van de 
Veiligheidsregio. Een mooie stap voorwaarts in de kwaliteit van onze dienstverlening. 
 
Op 12 oktober heeft het Algemeen Bestuur het gemeenschappelijk uitvoeringskader (GUK) vastgesteld voor de 
regio MWB. 
Het GUK is onder andere in dit Programma Collectieve Taken voor 2019 concreet uitgewerkt. 

Zo gaan we met meer focus aan de slag waar het gaat om een branche- en ketengerichte aanpak. 

Dat is om inhoudelijke reden effectief en om financiële reden efficiënt voor de deelnemers. 
Ook het doorontwikkelen van databeheer is nodig, om de boot voor een meer risico gerichte aanpak in het 
toezicht niet te missen. 
 
In dit programma wordt op verzoek van de deelnemers ook expliciet aandacht gegeven aan de inzet van de 
OMWB voor de voorbereiding op de Omgevingswet en het tijdig geven van informatie aan alle deelnemers over 
ontwikkelingen in wet - en regelgeving met betrekking tot milieu. 

 
Een deel van budget van het programma wordt projectmatig ingezet. Het beschikbare budget wordt niet 
structureel “dichtgetimmerd”. Daardoor blijft het mogelijk om jaarlijks zo goed mogelijk te blijven inspelen op 
actuele maatschappelijke ontwikkelen. Ook voorkomt het dat de deelnemers voor nieuwe ontwikkelingen steeds 
weer extra geld moeten uittrekken. 
 

Het is waar: samen kom je verder. Ook: samen is effectiever en efficiënter. 
 
Het beheer van het Inrichtingen Bestand 2.0 gaan we op verzoek van de gemeenten gezamenlijk doen. Goed 
voor de kwaliteit en actualiteit van het bestand en goedkoper. 
 
Wij zijn er als OMWB gemotiveerd voor om ook in 2019 de collectieve taken voor de deelnemers op effectieve 
wijze te ontwikkelen en uit te voeren.  

 
 
 
Nico van Mourik, 
Directeur OMWB. 
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1. Waarom een Programma Collectieve taken? 
 

Omgevingsdiensten zijn opgericht met als doel een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering 
van de VTH-taken binnen het omgevingsrecht te bewerkstelligen en daarbij samen te werken met partners. 
Hiermee is tevens een belangrijk doel van de collectieve taak geduid. Namelijk het faciliteren van een 
effectieve, efficiënte en kwalitatieve uitvoering van de taken (uit de programma’s P1 en P2) van de 
Omgevingsdienst. Vanuit de collectieve taak wordt gefaciliteerd dat we de goede dingen doen én die dingen 
goed doen. 
 

Door het Algemeen Bestuur van de OMWB is eerder bestuurlijk bepaald wat onder collectieve taken wordt 
verstaan en wat daartoe gerekend mag worden. Dat is het uitgangspunt voor het programma voor 2019. 
 
De belangrijkste kenmerken van het Programma Collectieve Taken zijn: 
 Alle deelnemers zijn opdrachtgever; 

 Alle deelnemers hebben in een bepaalde mate belang bij de uitvoering van deze taken; 

 De taken zijn niet of nauwelijks toe te wijzen aan individuele deelnemers. 
 
Op basis van de in 2016 uitgevoerde omgevingsanalyse, onze kennis van ontwikkelingen en onze contacten 
met de deelnemers valt op te maken dat veel onderwerpen strijden om aandacht. Dit betekent dat er binnen 
het beschikbare budget keuzes gemaakt moeten worden. 
Voor het opstellen van het Programma Collectieve Taken 2019 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
1. De taken hebben direct profijt voor alle deelnemers; 

2. Er wordt rekening gehouden met de 3 prioriteiten die door het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) 
zijn vastgesteld, te weten, veehouderij, drugsafval en risicorelevante bedrijven.  

3. Er wordt expliciet rekening gehouden met de opgaven in het kader van openbare orde en veiligheid, in casu 
milieucriminaliteit in relatie tot drugsaanpak en ondermijning. 

4. Het programma dient aan te sluiten op de Programma’s 1 en 2 zodat de beoogde effectieve en efficiënte 
uitvoering van de VTH-taken door het Programma Collectieve Taken ook daadwerkelijk wordt versterkt; 

5. Het programma komt tot stand met een actieve betrokkenheid en inbreng van onze deelnemers. In 

hoofdstuk 2 wordt hier nader op ingegaan. 
 
In het programma 2019 wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en projectmatige onderdelen. 
Structurele activiteiten voldoen niet aan de criteria van een project en hebben veelal een continu karakter. 
Projecten hebben een duidelijk begin- en eindpunt en worden projectmatig aangestuurd en uitgevoerd. In 2018 
is gestart met het professionaliseren van het projectmanagement. Dit zal in 2019 verder zijn beslag krijgen. 

 
Belangrijke actuele speerpunten voor het programma 2019 zijn: 
 De voortzetting van de ontwikkeling van informatie gestuurd en risico gericht werken en databeheer. 

Databeheer en –analyse moet het informatie gestuurd werken mogelijk maken en levert daarmee een 
belangrijke bijdrage aan een meer programmatische en bedrijfsmatige manier van werken. Dit zal leiden tot 
een grotere effectiviteit en efficiency bij de uitvoering van onze taken. 

 Versterking van de ketenaanpak. Door alle schakels van een keten te beschouwen wordt ketenspecifieke 

informatie verkregen waarmee vervolgens handhavend kan worden opgetreden. Evenals in 2018 zijn in het 
Programma collectieve Taken 2019 activiteiten opgenomen die gericht zijn op het verzamelen van 
informatie en het organiseren van toezicht en handhaving. De uitvoering van ketentoezicht is in Programma 
1 opgenomen. 

 Branchegericht werken en ontwikkeling brancheplannen. De branchegerichte aanpak is er op gericht om 
branchespecifieke risico’s in beeld te brengen en de risicogerichte controles bij die branche daarop af te 
stemmen. 

 Omgevingswet. Veel aandacht zal in 2019 uitgaan naar de voorbereiding op de komst van de 
Omgevingswet.   

 Advies nieuwe wet- en regelgeving. De gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de werkgroep hebben extra 
aandacht gevraagd voor een pro-actieve rol van de OMWB bij het volgen van nieuwe wet- en regelgeving 
en voor de advisering over de gevolgen hiervan voor de gemeenten. 

 Uitvoeren Omgevingsanalyse. Als basis voor een meerjaren Programma Collectieve Taken vanaf 2020 wordt 

in 2019 een Omgevingsanalyse uitgevoerd. Deze zal een actueel inzicht geven in de maatschappelijke 
uitdagingen en bestuurlijke speerpunten in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving. 

 
Naast de geselecteerde onderwerpen maken ook de klachtendienst en crisisorganisatie deel uit van de 
collectieve taken. Dit onderdeel van de OMWB vervult een essentiële functie binnen de regio. Steeds meer en 
beter weten burgers in onze regio onze klachtendienst te bereiken. 
Ook het beheer van het inrichtingenbestand en het project Samen Sterk in Brabant (SSIB) zijn onderdeel van 

het Programma. 
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2. Hoe is dit programma tot stand gekomen? 
 

In 2016 is een omgevingsanalyse uitgevoerd als basis voor het toen op te stellen Programma Collectieve taken.  
Deze is in 2018 op hoofdlijnen geactualiseerd.  
Daarnaast zijn de provinciebrede (BPO-) speerpunten voor 2019 benoemd die eveneens onderdeel uitmaken 
van de collectieve taak. Andere aandachtspunten voor het Programma Collectieve Taken waren de aankomende 
nieuwe wet- en regelgeving en de noodzaak tot innovatie. Daarmee tekenden de contouren van het nieuwe 
programma zich af.  
 

Uit de dialoog met de deelnemers in het Ambtelijk Overleg (AO) kwam naar voren dat de deelnemers behoefte 
hebben aan actievere betrokkenheid bij het opstellen van het programma voor 2019. De OMWB heeft dit 
opgepakt door het programma voor 2019 op te stellen in een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 
de gemeenten en medewerkers van de OMWB. 
Tijdens 3 bijeenkomsten zijn de mogelijke onderdelen van het programma besproken. Aan de hand van een 

aantal criteria zijn gezamenlijk de prioriteiten bepaald. Tevens zijn per activiteit de doelstelling en het beoogde 

resultaat bepaald en zijn de hiervoor benodigde budgetten geraamd. 
 
Deze werkwijze heeft geresulteerd in een zorgvuldig afgewogen en breed gedragen Programma Collectieve 
Taken 2019.  
Daarbij is geconstateerd dat het voor de periode na 2019 gewenst is om in 2019 een nieuwe omgevingsanalyse 
uit te voeren. 
 

 
 

3. Opbouw van het programma 
 
De opbouw van het programma is tot stand gekomen aan de hand van vier vragen, te weten: Wat is het 

beoogde doel? Wat is het te bereiken resultaat? Wat gaan we concreet doen en wat hebben we nodig voor de 
realisatie? Binnen de bestuurlijk gestelde kaders is evenwicht bereikt tussen enerzijds wat nodig is en 
anderzijds wat kan. 
 
De programmaonderdelen zijn ingedeeld in structurele en projectmatige activiteiten. De activiteiten en 
projecten kunnen een langere doorlooptijd hebben dan 1 kalenderjaar. In het programmaoverzicht en in de 
projectbeschrijvingen is dit aangegeven. 

De structurele activiteiten hebben betrekking op de volgende hoofdonderdelen: 
1. Programmavorming en monitoring; 
2. Klachten- en crisisorganisatie; 
3. BPO /3D; 
4. Deelname aan (landelijke) overleggen 
5. Data en informatie gestuurd werken. 

 

De onderwerpen die met een projectmatige aanpak worden benaderd zijn: 
1. Samenwerking bij de ketenaanpak; 
2. Brancheontwikkeling / thema-aanpak; 
3. Omgevingswet / Nieuwe wetgeving. 
 
De uitwerking van deze onderwerpen naar projectbeschrijvingen is te vinden in bijlage 1 

 
Er is voor gekozen om het Programma Collectieve Taken compact te houden. Een zeer gedetailleerde 
beschrijving van alle uit te voeren activiteiten en projecten is bewust achterwege gelaten. In plaats daarvan is 
er per activiteit en project een beknopte omschrijving opgenomen. Deze bevat een toelichting op het thema 
waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd, de probleemstelling, de doelstelling, het beoogde resultaat, een 
globale planning en een raming van de benodigde middelen. Deze opzet is afgestemd met een 
vertegenwoordiging van onze deelnemers en wij denken verwachten de toegankelijkheid van het document te 

hebben verbeterd. 
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4. Hoe wordt het programma uitgevoerd? 
 

Uitwerking projectplannen 
Zoals aangegeven bestaat het programma uit structurele en projectmatige onderdelen. Na vaststelling van het 
programma zullen voor de projecten projectleiders worden aangewezen. Zij zullen de projectbeschrijvingen 
uitwerken tot projectplannen met een helder plan van aanpak. Vervolgens wordt gestart met de uitvoering. De 
projectleiders zijn ook verantwoordelijk voor de monitoring van de voortgang en rapportage hierover. 
Een aantal projecten loopt door vanuit 2018. Hiervoor is reeds een projectplan gemaakt. Dit zal zo nodig 
worden geactualiseerd. 

Ook voor de structurele activiteiten wordt een verantwoordelijk medewerker aangewezen die de voortgang 
bewaakt en hierover rapporteert. 
 
Omgevingsanalyse 2019 
In 2016 is een omgevingsanalyse uitgevoerd. Deze heeft goed inzicht gegeven in de maatschappelijke 

uitdagingen en bestuurlijke speerpunten in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving. De uitkomsten 

vormden een belangrijk fundament voor de doelen en prioriteiten en daarmee voor de samenstelling van het 
Programma Collectieve Taken. 
 
Gelet op het grote aantal ontwikkelingen binnen het domein van de leefomgeving is van belang om in 2019 een 
nieuwe omgevingsanalyse uit te voeren. Deze vormt het vertrekpunt voor een nieuwe meerjaren beleidscyclus. 
Gezien de lange doorlooptijd van veel activiteiten en projecten heeft de OMWB de ambitie om vanaf 2020 een 
meerjarenprogramma voor de collectieve taken op te stellen.  

 
Rapportage en participatie gemeenten 
In samenspraak met de werkgroep die het Programma Collectieve Taken heeft samengesteld, zijn afspraken 
gemaakt over de manier waarop de OMWB zal rapporteren. 
In de professionalisering van het projectmanagement van de OMWB zijn nieuwe afspraken gemaakt over 
samenwerking, intervisie en voortgangsrapportage. Het projectenteam komt, onder leiding van de 

teammanager Leefomgevingskwaliteit, periodiek bij elkaar om de voortgang van alle lopende projecten te 

bespreken en zo nodig bij te sturen. Tevens is de afspraak gemaakt dat 2 x per jaar wordt gerapporteerd aan 
het Ambtelijk Overleg. 
 
Het is niet mogelijk één algemene uitspraak te doen over de manier waarop de gemeenten een rol zullen spelen 
bij de uitvoering van de projecten. Daarom wordt per project bekeken hoe de gemeenten het best kunnen 
worden betrokken bij de realisatie van de projecten. 

 
Meerjarenprogrammering 2020 - 2022 
Het meerjarenprogramma vanaf 2020 wordt mede gebaseerd op de omgevingsanalyse die in 2019 wordt 
uitgevoerd in combinatie met de (door)lopende projecten. De wens is om samen met de (huidige) werkgroep 
het  meerjarenprogramma op te stellen. Het meerjarenprogramma voor de periode van 2020-2022 dient in 
oktober 2019 in concept te worden aangeboden aan AO, DB en AB. Op deze wijze kunnen de voorbereidende 

werkzaamheden in 2019 worden afgerond, zodat een optimale start in het begin van nieuwe jaar gemaakt kan 

worden. In de toekomst zal de cyclus steeds in oktober worden gesloten. 
 
 
 
 
BIJLAGEN: PROJECTBESCHRIJVINGEN 
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S1.1 - initiëren van de projecten binnen CT en rapporteren voortgang 

 

Thema 
programmavorming en monitoringoverzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
Het opstellen van een programma en volgen van de voortgang conform 
projectmanagementmethode 

Probleemstelling 
Het programma collectieve taken vereist centrale aansturing en coördinatie 

Doelstelling 
Met de centrale aansturing en coördinatie van het programma CT wordt beoogd: 
- Initiëren van projecten en ontwikkelen programma. Als onderdeel hiervan zal in 2019 

opnieuw een omgevingsanalyse worden uitgevoerd. Deze vormt de basis voor het 
programma 2020/2021. 

- Bewaking van de voortgang; 
- Afstemming van programmaonderdelen; 

- Verantwoording en verslaglegging. 

Beoogd resultaat 
- Een breed gedragen programma CT; 
- Een uitgevoerde omgevingsanalyse (niet meegenomen in de urencalculatie); 
- Beheersing van de voortgang; 
- Juiste projectleider op het juiste project; 
- Een eindverantwoording. 

Planning 
De projecten worden opgenomen in een projectenkalender die elke Oktober wordt 
vastgesteld. Vervolgens worden zsm hierna de projecten voorzien van een geschikte 
projectleider. Projectstart volgt in januari. De looptijd van het project bepaald de doorloop. 
De voortgang en eindresultaat worden medio 2019 en eind 2019 opgesteld en via het AO. 
DB en Ab vastgesteld. Tijdens de AO vergaderingen worden elke keer een nieuw thema 
ingebracht. 
Start van de omgevingsanalyse zal pas begin 2019 plaatsvinden en medio 2019 worden 
opgeleverd. Omgevingsanalyse bepaald mede de programmering voor volgende jaren.  
Op basis van de omgevingsanalyse kan een programma voor de toekomst worden 
gemaakt wat uiterlijk in oktober moet zijn vastgesteld. 

Middelen 
Budget wordt opgedeeld in 4 hoofdgroepen namelijk: 
1. Het initiëren en beheren van de projecten 
2. Het rapporteren van de voortgang en eindresultaat (2x per jaar rapportage en inzet 

bij AO ) 
3. Initiëren, uitvoeren en rapporteren/presenteren van de omgevinganalyse. 
4. Programmeren Ct programma 2020/2021 
 

Benodigde budget voor de verschillende onderdelen (excl. omgevingsanalyse) 
- Onderdeel 1 (135 uur) 
- Onderdeel 2 (120 uur) 
- Onderdeel 3 (PM) 
- Onderdeel 4 (100 uur) 
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S2.1 - Intake klachten 

 

Thema 
Klachten en crisisorganisatie overzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
Het uitvoeren van de intake van klachten en implementeren van crisisorganisatie. 

Probleemstelling 
De milieuklachtencentrale is 24 uur per dag operationeel. Het team Klachtenintake MKC 
doet de intake van meldingen (klachten, ongewone voorvallen en bedrijfsmeldingen) 
tijdens kantooruren. Dit doen we voor heel Brabant en RUD Zeeland. Buiten kantoortijden 
loopt dit via een extern callcenter. Telefoontjes naar het algemene OMWB-nummer worden 
beantwoord door de receptionisten. 

Doelstelling 
24 uur per dag operationeel houden van de MKC door de intake van klachten.  

Beoogd resultaat 
- Bemensen van de Klachtentelefoon (tijdens kantooruren of via callcenter); 
- Doorgeven van klachten aan Klachtenteam voor beoordeling en afhandeling. 
- Analyseren van de meldingen: betreft het een op zichzelf staande klacht of is er meer 

aan de hand? Wat is het (gemeentelijk) beleid m.b.t. de afhandeling?  
- Rapporteren en evalueren naar aanleiding van de gemelde klachten en maatregelen 

nemen ter verbetering van de dienstverlening. 

Planning 
Continu, 1 januari t/m 31 december 

Middelen 
4.000 uur 
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S2.2 - Crisisorganisatie 

 

Thema 
Klachten en crisisorganisatie overzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
Het uitvoeren van de intake van klachten en implementeren van crisisorganisatie. 

Probleemstelling 
Een crisis gaat gepaard met hoge tijdsdruk en veel onzekerheid. Er moeten besluiten 
genomen worden die geen dagelijkse kost zijn en mogelijk buiten kantooruren vallen. 
Daarom is binnen de OMWB een groep van ongeveer 60 medewerkers geselecteerd en 
betrokken bij de crisisorganisatie. Deze groep bestaat vooral uit vakspecialisten, maar ook 
uit onze directie. Deze groep noemen we de crisisorganisatie OMWB. 
Deze groep collega's ondersteunen onze eigenaren bij een crisis (of ramp) met hun 
omgevingsexpertise. Ze werken daarbij schouder aan schouder met functionarissen van de 
gemeenten, hulpverleningsdiensten en anderen. 

Doelstelling 
Operationeel houden van de crisisorganisatie OMWB. Daarnaast werken aan continue 
verbetering en verdere professionalisering, op basis van het geleerde. 

Beoogd resultaat 
- Effectief optreden bij een crisissituatie; 
- Onderhouden van de hiervoor benodigde organisatiestructuur; 
- Ondersteuning van deelnemers; 
- Effectief samenwerken met partners zoals hulpverleningsdiensten. 
- Er is sprake van een lerende organisatie. 

Planning 
Continu, 1 januari t/m 31 december 

Middelen 
700 uur 
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S3.1 - Veehouderij 

Thema 
BPO / 3D 

Toelichting thema 
Betreft het deelname aan BPO overleg, het initiëren en uitvoeren van BPO projecten. 
Daarnaast deelname (secretaris) voor 3D overleg en BPO werkgroepen 

Probleemstelling 
De provincie Brabant kent een omvangrijk aantal agrarische bedrijven. De laatste jaren is 
de agrarische sector regelmatig negatief in het nieuws. De branche wordt geconfronteerd 
met (nieuwe) wetgeving die sommige bedrijven zwaar raakt. De kans van het ontduiken 
van de wetgeving is zeker niet uitgesloten.  Sommige bedrijven zullen op aanzienbare 
termijn stoppen. Het beleid in Brabant is gericht op de transitie naar een zorgvuldige 
veehouderij. Goede vergunningverlening, adequaat toezicht en handhaving en een goede 
verbinding hiertussen zijn van groot belang om tot de gewenste transitie naar een 
zorgvuldige veehouderij te komen. Dit blijft actueel door de nieuwe ontwikkelingen die 
steeds weer spelen. Speciale aandacht gaat uit naar de mestverwerkers waar de kans op 
“sjoemelen”aanwezig is. Dit onderwerp valt binnen de kaders van een basistaak. 

Doelstelling 
Optimaal toegeruste vergunningverleners, toezichthouders en handhavers die uitvoering 
geven aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Door kennisuitwisseling en 
afstemming op VTH gebied wordt bij medewerkers van gemeenten, waterschappen, 
omgevingsdiensten en de provincie een deskundigheid bereikt (en behouden) die eraan 
bijdraagt om tot een zorgvuldige veehouderij te komen. 

Beoogd resultaat 
 Uniformeren van de aanpak met de andere OD’s  (dmv afstemmingsoverleg) 
 Op basis van de laatste wetgeving het verlenen van adequate beschikkingen en 

houden van toezicht 
 Zorgen dat er een overzicht is en wordt beheert van de  bedrijven die hebben 

aangegeven te gaan stoppen (stoppersregeling) 
 
Optioneel: 
 Opstellen toezichtplan mestverwerkers (niet zijnde co-vergisters) 

Planning 
Start januari 2019 – einde december 2019. 

Middelen 
Voor het uniformeren van de afspraken binnen de branche veehouderin is circa 80 uur 
nodig. Voor de optie (opstellen brancheplan) is ca. 300 uur nodig. 
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S3.2 – BPO-project Samen tegen Dumpen 

Thema 
BPO / 3D 

Toelichting thema 
Deelnemen aan Landelijke en regionale overleggen en verzorgen van terugkoppeling 

Probleemstelling 
Opdracht BPO. 
Het aantal dumpingen van synthetisch drugsafval in Noord-Brabant neemt de laatste  
jaren steeds verder toe. Daarnaast lozen criminelen steeds vaker hun afval op andere 
manieren. Bijvoorbeeld via autowasstraten in het riool, in het oppervlaktewater en in 
gierkelders. 
 
In 2014 is de BPO-projectgroep Samen tegen Dumpen gestart om het dumpen van 
drugsafval uit drugslabs in het milieu tegen te gaan. Een effectieve aanpak van 
georganiseerde (milieu)criminaliteit vraagt ook om een georganiseerde overheid, die alle 
middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. In de projectgroep 
werken Provincie, Omgevingsdiensten, gemeenten, Waterschappen, Openbaar Ministerie, 
Politie, grootgrondbezitters en RWS samen aan diverse Actielijnen. 
 
Opdrachtgever voor de Actielijnen is het BPO waarin de deelnemende organisaties op 
bestuurlijk niveau zijn vertegenwoordigd. De provincie zorgt voor de coördinatie van de 
ambtelijke projectgroep en de deelnemende organisaties zorgen voor de uitvoering van de 
pilots en deelprojecten die bijdragen aan het doel van Samen tegen dumpen. De 
organisaties zetten conform hun beleid en taken de nodige capaciteit en financiële 
middelen in om hieraan resultaatgericht te werken. 
 
Zo wordt gewerkt aan een uniforme werkwijze voor het opruimen van het drugsafval. 
Daarnaast worden diverse instrumenten ontwikkeld, bijv. om een bodemverontreiniging bij 
een drugsdumping snel in te kaderen en om een drugslozing op te sporen in het 
rioolstelsel (bijdrage opsporing drugslabs en t.b.v afsluiting rioolstreng ter beperking van 
schade aan RWZI). Ook wordt ingezet op het meer gericht inzetten van het bestuurlijk 
toezichtinstrumentarium om zowel afvaldumpingen als drugslabs aan te pakken.  

Doelstelling 
 Het voorkomen van schade aan het milieu door het aantal drugsafvaldumpingen in 

natuur, water en milieu verder te verminderen en het drugsafval milieuverantwoord 
en tegen de laagst mogelijke kosten op te ruimen; 

 Het voorkomen van het dumpen van het afval dat uit de drugslabs vrijkomt door meer 
gecoördineerde inzet van het beschikbare bestuurlijke en justitiële instrumentarium 
en middelen, zoals preventief toezicht, opsporing, vervolging, communicatie, financiën 
en capaciteit; 

 Professionele en uniforme aanpak van drugsdumpingen Brabantbreed waarbij de 
rol/taak van de omgevingsdiensten voor iedereen duidelijk is. 

Beoogd resultaat 
 Samenwerking overheden bij het zo kostenefficiënt en snel mogelijk opruimen van 

drugsafval en het voorkomen van verspreiding in bodem, grondwater, 
oppervlaktewater, afvalwater en via gier naar gewassen; 

 Een set van instrumenten om de problematiek van dumpingen en lozingen van 
drugsafval aan te pakken, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis 
en onderzoeksinstrumentarium; 

 Betere uitwisseling van informatie tussen justitiële en bestuurlijke overheden;  
 Met als uiteindelijk doel het voorkomen van de productie van synthetische drugs en 

beperken van het aantal dumpingen en lozingen t.b.v. een veiliger en beter milieu. 

Planning 
Continu, januari t/m december 2019 

Middelen 
2019: 800 uur 
2020: pm 
Totaal: 800 uur 
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S3.3 - Risicorelevante bedrijven 

Thema 
BPO / 3De overzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
Risicorelevante bedrijven zijn risicovolle bedrijven direct onder de Brzo grens. De 
activiteiten betreffen deelname aan BPO overleg, het initiëren en uitvoeren van BPO 
projecten. Daarnaast deelname (secretaris) aan 3D overleg en BPO werkgroepen. 

Probleemstelling 
De risicorelevante bedrijven is een speerpunt van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht 
(BPO). Het speerpunt wordt uitgevoerd door de drie Omgevingsdiensten en de drie 
Veiligheidsregio’s in Brabant. Ook de drie Waterschappen zijn aangesloten. 
Door invulling te geven aan de samenwerking/afstemming met de VR; het koppelen van 
naleefgedrag aan de (brand)veiligheidsituatie en de oog- en oorfunctie op onveilige 
situaties kan worden bijgedragen aan een inzichtelijke situatie omtrent de veiligheid en 
risico’s bij de risicorelevante bedrijven. Het speerpunt is voor twee jaar vastgesteld en zal 
ook in 2019 nog een vervolg of nadere verdieping krijgen. 

Doelstelling 
- Samenwerking met de Veiligheidsregio intensiveren en bestendigen. 
- Naleefgedrag koppelen aan veiligheidsgegevens. 
- Onderzoek doen naar de mogelijkheden om vergunde stoffen in beeld te brengen. 
 
Subdoelen 
- Werkafspraken formuleren en verankeren in samenwerking met VR MWB. 
- Totaalbeeld verkrijgen in milieu en brandveiligheidsrisico’s gekoppeld aan 

naleefgedrag. 
- Inzicht verkrijgen in vergunde stoffen in relatie tot de veiligheid d.m.v. het uitvoeren 

van een pilot. 
- Het naleefgedrag bij risicovolle bedrijven verhogen door betere samenwerking en het 

hanteren van gerichte toezichtsplannen. 

Beoogd resultaat 
- Er wordt gestreefd naar een structureel periodiek overleg tussen de VR’s en de OD’s 

op drie levels (directeuren, management en uitvoering). In de uitvoering vindt er op 
diverse fronten al overleg plaats. In de regio MW is gestart met een overleg op 
managementniveau. Hiermee is een basis aanwezig voor afstemming in de uitvoering, 
delen van informatie en voortgangsbewaking; 

- Er zijn werkafspraken over de samenwerking. Concrete afspraken over afstemming 
van werkprogramma’s volgen; 

- In 2017 is gewerkt aan een gezamenlijk vastgestelde nalevingstrategie. In 2018 is  

een pilot uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen, voor zover dat noodzakelijk blijkt, 
gebruikt worden om deze strategie bij te stellen. 

- De nalevingstrategie zal middels communicatie/training onder de aandacht gebracht 
worden binnen de organisaties van de 3OD’s en 3VR’s; 

- Een bundeling (database) van naleefgedrag-gegevens en milieuveiligheid-gegevens 
alsmede brandveiligheids-gegevens om zo een meer compleet beeld over de onder 
toezicht gestelde te verkrijgen. Het gaat hier om harde (objectieve) informatie. 
Samen met het beeld van de toezichthouder, de vergunningverlener en adviseur 
brandweer (subjectieve gegevens) kan de informatie (mogelijk) gebruikt als input 
voor de naleefstrategie.  

- Er wordt een pilot uitgevoerd naar vergunde stoffen. De verkregen informatie wordt 
tevens gebruikt voor een zogenaamde 24/7 informatiekaart. De resultaten van de 
pilot worden verwerkt in een advies/vervolgvoorstel. 

Planning 
Continu, 1 januari t/m 31 december 

Middelen 
600 uur 
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S3.4 - Asbest daken 

Thema 
BPO / 3D 

Toelichting thema 
Faciliteren en begeleiden van de sanering van asbest daken van bedrijven en particulieren 
binnen het werkgebied van de OMWB 

Probleemstelling 
Basistaak. 
In de jaren 1955 tot 1993 is op grote schaal asbest toegepast, onder andere in 
dakbedekking. Vanaf 1993 mogen er geen asbesthoudende daken meer worden toegepast. 
Vervolgens is door de Rijksoverheid een verbod aangekondigd aangaande asbestdaken: in 
2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Vanaf 2024 zijn asbestdaken dus illegaal en 
kunnen (moeten) gemeenten handhavend gaan optreden. 
Wanneer bedrijven en particulieren de asbest daken niet voor 2024 verwijderd hebben, 
staat het bevoegd gezag voor een grote handhavingsopgave die hoge kosten met zich mee 
zal brengen. Tijdig stimuleren is goedkoper dan handhaven. 

Doelstelling 
Hoofddoel: 
Bewerkstelligen dat alle bedrijven en particulieren die in het bezit zijn van gebouwen met 
een asbesthoudend dak, maatregelen nemen om deze daken te vervangen, zodat alle 
overheidsinstanties, bedrijven en particulieren voldoen aan de wettelijke eis dat 
asbestdaken niet meer zijn toegestaan in 2024. 
 
Subdoelen: 
1. Steun bieden aan bedrijven en particulieren, door het verstrekken van informatie en 

het bieden van de mogelijkheid om deel te nemen in een brede saneringsaanpak. 
2.  Voorkomen dat bedrijven en particulieren illegaal asbest verwijderen, omdat zij de 

opdracht om asbest te verwijderen als belastend ervaren en/of niet weten hoe te 
handelen. 

3. Zeker stellen dat bedrijven en particulieren zijn geïnformeerd over de nieuwe 
wetgeving, zodat zij zich niet kunnen beroepen op onwetendheid. 

4. Informatie verstrekken aan bedrijven en particulieren over de gevolgen, wanneer 
asbest daken niet tijdig worden verwijderd. 

Beoogd resultaat 
 Overheden, bedrijven en particulieren voldoen in 2024 aan de wettelijke eis dat het 

gebruik van asbest in dakbedekking niet is toegestaan. 
 Er zijn voor de bevolking geen gezondheidsrisico’s meer die kunnen worden 

veroorzaakt door toepassing van asbest in daken. 

 Omgevingsdiensten kunnen hun taak uitvoeren met betrekking tot toezicht en 
handhaving op het gebied van asbestvrije dakbedekking. 
 

NB: Toolbox maakt geen deel uit van het project. 

Planning 
 2019 t/m 2023 

Middelen 
2019: 150 uur 
2020: 150 uur 
Totaal 300 uur 
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S3.5 - Brabantbrede BPO-werkgroep Handhaving bouwstoffen en ketens 

Thema 
BPO / 3D 

Toelichting thema 
Het bevorderen van de handhaving op bouwstoffen en het stimuleren van ketengerichte 
handhaving op grondstromen. 

Probleemstelling 
Basistaak: 
 Het ketentoezicht (milieu)toezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met grond, 

bouwstoffen en baggerspecie is opgenomen in categorie 11 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor); 

 Categorie 8 van het Bor betreft het toezicht op de naleving van omgevingswet- en 
regelgeving bij bedrijfsmatige activiteiten die verbonden zijn met het tot stand 
brengen en beheren van werken en infrastructurele voorzieningen door bedrijven of 
instellingen. 

 
Bij het toepassen van bouwstoffen willen we de kwaliteit van de bodem en het water in 
voldoende mate beschermen. Om hergebruik te stimuleren willen we het toepassen van 
deze materialen zo eenvoudig mogelijk laten zijn. Beschermen en hergebruik moeten in 
balans zijn, zoals verankerd in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). 
 
Met het instellen van een Brabantbrede BPO-werkgroep bouwstoffen en ketens kan meer 
zicht en grip worden verkregen op de verschillende stromen en de totale keten. OMWB en 
gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het toezicht op de uitvoering 
van het Bbk. Met de Brabantbrede BPO-werkgroep bouwstoffen en ketens wordt deels 
invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid. 
 
Toelichting samenhang/verschil regionaal, Brabantbreed en landelijk overleg: 
S4.3 - Regio-overleg Bodem en ondergrond Midden- en West-Brabant: voor komende 2 
jaar m.n. gericht op de ontwikkeling van bouwstenen voor bodem en ondergrond in de 
omgevingsplannen van de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant 
S3.5 - Brabantbrede BPO-werkgroep Handhaving bouwstoffen en ketens: zwaartepunt op 
grootschalige projecten Brabantbreed en eventuele nieuwe projecten in OMWB-regio die in 
aanmerking komen voor handhavingssamenwerking. Daarnaast afstemming ketentoezicht 
grond en bouwstoffen. 
S4.1 - Landelijke werkgroep KBBB (keten, bodem, bagger en bouwstoffen): samenwerking 
overheidsinstellingen o.g.v. ketentoezicht, met focus op landelijke ketens, nieuwe 
toepassingsmethoden van secundaire bouwstoffen en grond (o.a. immobilisaten, AEC-
bodemas) en nieuwe problematiek (bijv. ZZS in secundaire bouwstoffen) 

Doelstelling 
 Bevorderen van de handhaving op bouwstoffen en stimulering van ketengerichte 

handhaving op grondstromen. 
 Bundelen van kennis en ervaring van handhaving bij grootschalige (infrastructurele) 

werken. 

 Beschikbaar stellen van kennis en ervaring aan handhavinginstanties van het bevoegd 
gezag die binnen de provincie moeten handhaven bij een grootschalig 
(infrastructureel) werk. 

Beoogd resultaat 
 Viermaal per jaar periodiek overleg met de deelnemers (gemeenten, provincie, OD’s, 

RWS, waterschappen, ILT); OMWB levert de voorzitter. 
 Actueel houden van de grootschalige projectenlijst. Deze Brabantbrede lijst met grote 

infrastructurele en natuurontwikkelingsprojecten is o.a. gebaseerd op de planning van 
Rijkswaterstaat (o.a. infrastructurele en waterbergingsprojecten), provincie Noord-
Brabant en de 4 Brabantse waterschappen. Bespreking van de status van de 
grootschalige projecten en eventuele nieuwe projecten in de OMWB-regio die in 
aanmerking komen voor handhavingssamenwerking. 

 Terugkoppeling met de interne organisaties en eigenaren. 
 Advies/praktische vertaling naar de OMWB-praktijk. 
 Met als uiteindelijk resultaat een betere toepassing en hergebruik van grond en 

bouwstoffen en voldoende bescherming van de kwaliteit van de bodem en het water. 

Planning 
Geheel 2019 

Middelen 
100 uur 
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S3.6  - BPO overleg en 3D 

Thema 
BPO/3D 

Toelichting thema 
Betreft het deelname aan BPO overleg, het initiëren en uitvoeren van BPO projecten. 
Daarnaast deelname (secretaris) voor 3D overleg en BPO werkgroepen 

Probleemstelling/ 

afstemming 

In het bestuurlijk portefeuillehouderoverleg milieu (BPO) worden thema’s besproken die te 
maken hebben met brabantbrede problematiek. Het BPO komt 4 x per jaar bij elkaar. Het 
BPO initieert projecten die door de verschillende OD’s uitgevoerd worden waarvan één OD 
de trekker is. Het is van belang dat de juiste onderwerpen op de agenda komen van het 
BPO (prioriteiten) en dat de uitvoering en samenwerking van de BPO projecten zo efficiënt 
en effectief mogelijk verlopen. 

Doelstelling 
Verbetering van de Brabantbrede bestuurlijke samenwerking en afstemming tussen VTH-
partners in Brabant, waarbij de juiste onderwerpen op de bestuurlijke tafel worden 
geagendeerd.  
Zorgen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de opgedragen BPO projecten 

Beoogd resultaat 
 BPO-voorbereiding / -prioriteiten en -strategische agenda. 
 Terugkoppelen van de informatie uit de BPO vergaderingen 
 Ophalen van visie/ meningen van de interne organisatie die ingebracht kunnen 

worden bij de overleggen, inclusief de terugkoppeling daarover. 
 Adviezen over implementatie/operationalisering van genomen besluiten. 
 Initiëren en beheren van de BPO projecten 

Planning 
De projecten lopen over de jaren heen, voorstel om oktober de balans op te maken voor 
het volgende jaar. Terugkoppeling over de voortgang loopt samen met onderdeel S1.1 
Binnen een periode van 2 weken wordt er gecommuniceerd over de BPO gesprekken. 
overleggen. Terugkoppeling 

Middelen 
Het budget wordt verdeeld over een drietal posten: 

 Voorbereiding en overleg BPO/3D (120 uur) 
 terugkoppeling en impact benoemen voor gemeenten (60 uur) 
 initiëren, uitvoeren en  monitoren van de BPO projecten (60 uur) 
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S4.1 - Landelijke werkgroep KBBB (keten, bodem, bagger en bouwstoffen) 

Thema 
Deelname aan landelijke werkgroepen 

Toelichting thema 
Het verbeteren van de samenwerking bij het toezicht op bodem, bagger en bouwstoffen. 

Probleemstelling 
Basistaak: het ketentoezicht (milieu)toezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met grond, 
bouwstoffen en baggerspecie is opgenomen in categorie 11 van het Bor. 
Op het gebied van keten, bodem, bagger en bouwstoffen zijn er partijen die zich in het 
geheel niet houden aan de wet- en regelgeving, met de nodige risico’s op het gebied van 
gezondheid en milieu. De landelijke werkgroep KBBB wil daarom de onderlinge 
samenwerking bij het toezicht op bodem, bagger en bouwstoffen verbeteren. OMWB wil 
daaraan een bijdrage leveren. Andere betrokken partijen zijn OD.nl, VNG, UvW, IPO en 
I&W, maar ook de branche. 

Toelichting samenhang/verschil regionaal, Brabantbreed en landelijk overleg: 

S4.3 - Regio-overleg Bodem en ondergrond Midden- en West-Brabant: voor komende 2 
jaar m.n. gericht op de ontwikkeling van bouwstenen voor bodem en ondergrond in de 
omgevingsplannen van de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant 

S3.5 - Brabantbrede BPO-werkgroep Handhaving bouwstoffen en ketens: zwaartepunt op 
grootschalige projecten Brabantbreed en eventuele nieuwe projecten in OMWB-regio die in 
aanmerking komen voor handhavingssamenwerking. Daarnaast afstemming ketentoezicht 
grond en bouwstoffen. 

S4.1 - Landelijke werkgroep KBBB (keten, bodem, bagger en bouwstoffen): samenwerking 
overheidsinstellingen o.g.v. ketentoezicht, met focus op landelijke ketens, nieuwe 
toepassingsmethoden van secundaire bouwstoffen en grond (o.a. immobilisaten, AEC-
bodemas) en nieuwe problematiek (bijv. ZZS in secundaire bouwstoffen) 

Doelstelling 
Door samenwerking het zicht op de ketenrisico’s verbeteren, toezichtstrategieën in de 
bodem en grondketen afstemmen en de keten als geheel versterken. 

Beoogd resultaat 
 Beter zicht op de ketenrisico’s; 
 Vanuit op te stellen gemeenschappelijke risicoprofielen van sectoren en bedrijven 

werken aan afgestemde toezichtstrategieën in de bodem- en grondketen; 
 (Landelijke) samenwerking en afstemming in de keten als geheel versterken, om zo 

de naleving door de bedrijven én overheden te stimuleren; 
 Als gesprekspartner fungeren over beleid en vergunningverlening die onder meer in 

IPO- en VNG-kader zijn georganiseerd voor toezicht & handhaving op bodem en 
grondstromen. 

 Driemaal per jaar periodiek overleg met de deelnemers (gemeenten, provincie, OD’s, 
RWS, waterschappen, ILT, FP); de OMWB levert een bijdrage aan deze overleggen. 

 Inbreng van en terugkoppeling naar de BPO-werkgroep Handhaving bouwstoffen en 
ketens. 

 Inbreng/terugkoppeling OMWB met de interne organisatie en eigenaren. 
 Advies/praktische vertaling naar de OMWB-praktijk. O.a.: Voortgang landelijke uitrol 

van de Bodem-app. Ontwikkelingen handhaving bodem in Omgevingswet. Inbreng 
ervaringen van andere OD’s en RWS met (keten)toezicht PFOA/GenX-houdende grond 
(dit zijn ZZS-stoffen). 

Planning 
Geheel 2019 

Middelen 
75 uur 
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S4.2 - Ketencasusoverleg 

Thema 
Deelname aan landelijke werkgroepen 

Toelichting thema 
Samenwerking binnen de keten door middel van casusoverleg 

Probleemstelling 
Basistaak. 
Toezicht en handhaving op ketens wordt door vele toezichthoudende instanties gedaan. 
Het specifieke ketentoezicht (bestuurlijke opsporing) is belegd bij de omgevingsdiensten. 
Strafrechtelijke opsporing is belegd bij de strafrechtelijke instanties zoals politie en 
Openbaar Ministerie. Effectieve aanpak van prioritaire ketenproblematiek vereist nauwe 
samenwerking tussen de verschillende toezichtinstanties. Daartoe is een overlegstructuur 
ingericht, te weten de ketencasusoverleggen. Deze overleggen vinden 4 x per jaar plaats 
op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 
Deelnemers zijn: 
 Brabantse omgevingsdiensten 
 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) 
 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
 Openbaar Ministerie (OM) 
 Politie Midden- en West-Brabant 
 
De ketencasusoverleggen richten zich tot nu toe enkel op asbest. In het overleg worden 
ketencasussen besproken, informatieanalyses gedeeld en methoden ontwikkeld en/of 
afspraken gemaakt voor het plegen van interventies bij overtredingen. 

Doelstelling 
Binnen de basistaak van de OMWB het aantal overtredingen van wettelijke eisen op het 
gebied van de leefomgeving terugdringen door nauwe samenwerking binnen de keten. Met 
als resultaat een beter milieu en een efficiënte uitvoering van taken op het gebied van 
toezicht en handhaving. 
 

Uit een evaluatie van het functioneren van de ketencasusoverleggen blijkt dat er 
vooralsnog behoefte is deze overleggen voort te zetten. Besproken is, als de wens bestaat 
dit overleg te behouden c.q. door te ontwikkelen, dat het dan effectiever is  ook andere 
thema’s te behandelen (nu alleen asbest als onderwerp) en het bespreken van details te 
verminderen. Het ketencasusoverleg heeft dan (meer) toegevoegde waarde. Omdat dit 
leidt tot het opnieuw bezien van de groepen deelnemers, is besloten in 2019 het overleg te 
laten zoals het is. In 2020 kan opnieuw worden geëvalueerd of de ketencasusoverleggen 
nog hun meerwaarde hebben in de huidige opzet. 

Beoogd resultaat 
Doorontwikkeling van de ketencasusoverleggen, waarbij de overleggen resulteren in een 
gecoördineerde weloverwogen en efficiënte handhavingsinzet, waarbij optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de kennis, informatie en het onderzoeks-, opsporings- en 
handhavingsinstrumentarium van de deelnemende instanties. 

Planning 
4 x per jaar in 2019 

Middelen 
2019: 64 uur (hierbij wordt uitgegaan van notuleren bij toerbeurt) 
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S4.3 - Regio-overleg Bodem en ondergrond Midden- en West-Brabant 

Thema 
Deelname aan landelijke werkgroepen 

Toelichting thema 
 Het organiseren van overleggen die leiden tot betere informatie-uitwisseling over 

actualiteiten op het gebied van bodembeheer. 
 Het organiseren van overleggen bij gemeenten en waterschappen die leiden tot 

bewustwording van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor bodem en ondergrond. 

Probleemstelling 
Ontwikkelingen die de verschillende partijen raken en die beter kunnen worden begrepen 
en opgepakt door afstemming en samenwerking. 
Geen basistaak. 

Doelstelling 
Regio-overleg: 
 Bevordering van de informatie-uitwisseling over actualiteiten op het gebied van 

bodembeheer in het algemeen en in Brabant in het bijzonder; 
 Afstemming van beleidsrichtlijnen voor bodem- en ondergrond; 
 Bevordering van de regionale uitwisseling van grond en bagger; 
 Verstevigen van regionale contacten. 
 
CoP: 
 Bewustwording bij gemeenten en waterschappen van de veranderingen die de 

Omgevingswet met zich meebrengt voor bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
voor bodem en ondergrond; 

 Voorbereiding van gemeenten op de warme overdracht van bodemverontreinigings-
dossiers (incl. voorm. stortplaatsen); 

 Brabantbrede en regionale afstemming tussen gemeenten om bodem en ondergrond 
in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan te borgen. 

 
Toelichting samenhang/verschil regionaal, Brabantbreed en landelijk overleg: 
S4.3 - Regio-overleg Bodem en ondergrond Midden- en West-Brabant: voor komende 2 
jaar m.n. gericht op de ontwikkeling van bouwstenen voor bodem en ondergrond in de 
omgevingsplannen van de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant 
S3.5 - Brabantbrede BPO-werkgroep Handhaving bouwstoffen en ketens: zwaartepunt op 
grootschalige projecten Brabantbreed en eventuele nieuwe projecten in OMWB-regio die in 
aanmerking komen voor handhavingssamenwerking. Daarnaast afstemming ketentoezicht 
grond en bouwstoffen. 
S4.1 - Landelijke werkgroep KBBB (keten, bodem, bagger en bouwstoffen): samenwerking 
overheidsinstellingen o.g.v. ketentoezicht, met focus op landelijke ketens, nieuwe 
toepassingsmethoden van secundaire bouwstoffen en grond (o.a. immobilisaten, AEC-
bodemas) en nieuwe problematiek (bijv. ZZS in secundaire bouwstoffen) 

Beoogd resultaat 
Regio-overleg: 
 Twee á driemaal per jaar periodiek overleg met de deelnemers (gemeenten, provincie, 

waterschappen, RWS-Leefomgeving); 
 De OMWB levert de vicevoorzitter; 
 Terugkoppeling met de interne organisatie en eigenaren; 
 Advies/Praktische vertaling naar de OMWB-praktijk; 
 In november start in de OMWB-regio naar verwachting het project (proeftuin) “Doen-

Leren-Opschalen; Bodem en ondergrond in de Omgevingswet”. In dit project gaan 6 
regio´s in het land aan de slag om onder begeleiding van een consortium, 
bouwstenen uit te werken voor regionaal bodembeleid, gemeenten goed voor te 
bereiden om een bodembewuste invulling te geven aan de kerninstrumenten van de 
Ow en te werken aan de uitwerking van de warme overdracht. Het consortium van 3 
grote adviesbureaus zal in september een projectvoorstel voor de 6 regioprojecten 
indienen bij het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant. Bij gunning zal het project 
in november starten en doorlopen tot medio 2020. Mogelijk wordt het project in een 
later stadium uitgebreid, bijvoorbeeld door de twee andere Brabantse regio’s 
(Zuidoost en Noord) aan het project te verbinden. 

 
CoP: 
 De OMWB neemt deel in de Kerngroep van de CoP Bodemkwaliteit. De Kerngroep 

bereidt de regionale ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten voor. 3 à 4 maal per 
jaar periodiek overleg; 

 Per jaar drie regionale (één per regio) ambtelijke en drie bestuurlijke bijeenkomsten 
(gemeenten, provincie, OD’s, waterschappen); 

 Terugkoppeling OMWB met de interne organisatie en eigenaren; 
 Advies/Praktische vertaling naar de OMWB-praktijk; 
 Sterke betrokkenheid bij de hierboven genoemde Proeftuin Omgevingswet in de 

OMWB-regio. 

Planning 
Geheel 2019 

Middelen 
180 uur 
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S4.4 deelname aan overleggen (diverse thema's) ODNL 

Thema 
Deelname aan Landelijke werkgroepen 

Toelichting thema 
Deelnemen aan Landelijk en regionale overleggen en verzorgen van terugkoppeling 

Probleemstelling 
Het overleg orgaan is bedoeld om de samenwerking tussen de Landelijke OD en andere 
handhavingspartners te verbeteren en programma’s op elkaar af te stemmen. In dit 
overleg worden de resultaten van de gezamenlijke acties met elkaar gedeeld. Daarnaast 
worden in dit overleg ook concrete casussen besproken en/of operationele informatie 
gedeeld die voor alle aan het overleg deelnemende partners interessant kunnen zijn. 
Relevante informatie uit dit overleg kan worden ingebracht in het tactisch overleg. Dit 
landsbrede operationeel casusoverleg vloeit voort uit de afspraken die de programmaraad  
van ODNL namens de gezamenlijke OD’s met ISZW heeft gemaakt. Voor alsnog geldt dit 
alleen voor het thema asbest. 

Doelstelling 
 Stimuleren en professionaliseren van samenwerking op landelijk niveau.. 
 Bevorderen level-playingfield. 
 Hanteren van dezelfde landelijke handhavingsstrategie. 
 Delen van eenduidige informatie. 
 Creëren van een gelijkwaardig kennisniveau. 

Beoogd resultaat 
 Uniforme werkwijze, eenduidig optreden. 
 Inhoud van het overleg wordt teruggekoppeld met de achterban 

 Afstemmen van gezamenlijke acties en programmering. 

Planning 
Continu proces. 

Middelen 
2019: 100 uur (uitgaande van 7 bijeenkomsten per jaar) 
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S4.5 - Landelijke netwerkgroep Energie en VNG klankbordgroep 

 

Thema 
Deelnemen aan landelijke werkgroepen overzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
Deelnemen aan Landelijke en regionale overleggen en verzorgen van terugkoppeling 

Probleemstelling 
Als gevolg van de sterk toegenomen aandacht voor de Klimaatproblematiek (o.a. 
Klimaatakkoord) zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en 
duurzame energie. Om deze ontwikkelingen te volgen en zo mogelijk actief te beïnvloeden 
is deelname aan (landelijke) netwerkbijeenkomsten en overleggen cruciaal. 

Doelstelling 
Actieve deelname van de OMWB aan de landelijke netwerkbijeenkomsten Energiebesparing 
die ca. 6 keer per jaar georganiseerd worden door het ministerie van Economische zaken 
en Klimaat en aan de landelijke klankbordgroep VNG. Op deze wijze wordt kennis 
opgebouwd en onderhouden over (nieuw) beleid en wetswijzigingen in relatie tot energie 

en klimaat en wordt een netwerk onderhouden. Relevante ontwikkelingen worden met de 
deelnemers gedeeld. 

Beoogd resultaat 
- Aanwezigheid van de OMWB bij de bijeenkomsten; 
- Terugkoppeling van de ontwikkelingen binnen de OMWB en met de deelnemers; 
- Actief inspelen op deze ontwikkelingen met productontwikkeling en deelnemers 

hierover adviseren. 

Planning 
Continu, 1 januari t/m 31 december 

Middelen 
150 uur 
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S4.7 - Landelijk overleg informatiegestuurd handhaven 

Thema 
Deelname aan landelijke werkgroepn 

Toelichting thema 
Bijdragen aan de landelijke overlegstructuur Informatieanalyse ten behoeve van gerichte 
handhaving. 

Probleemstelling 
Innovatie. 
Informatiegestuurd handhaven (IGH) is niets nieuws. We handhaven altijd al op basis van 
informatie. Met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en data-analyse is het echter 
steeds beter mogelijk preventief te werken. Het biedt de mogelijkheid beschikbare 
informatie te delen met collega’s en handhavingspartners die er iets mee zouden kunnen 
doen. 
 
Door meer informatie te verzamelen en te delen (en de tijd nemen om die informatie goed 
te analyseren), krijgen we meer inzicht in waar en wanneer zich problemen zouden 
kunnen (gaan) voordoen. Hierdoor kunnen we de veiligheid en leefbaarheid in een gebied 
vergroten. OMWB wil bijdragen aan het landelijk overleg dat zich hiermee bezighoudt. 

Doelstelling 
Naast de reactieve aanpak van overtredingen, werken met meer preventief toezicht. 
Daarnaast de handhaving efficiënter en effectiever maken, door het tijdig oppikken van 
informatie, die informatie te delen met collega’s en handhavingspartners en samen een 
beter resultaat te behalen dan wanneer we die informatie-uitwisseling niet doen. 
Informatiegestuurd handhaven levert dus een efficiëntere handhaving op, doordat de 
handhaving meer is gebaseerd op actuele en betrouwbare informatie. De handhaving 
draagt daarmee meer bij aan een veilige en leefbare omgeving. 

Beoogd resultaat 
 Handhavingspartners in staat stellen informatie te verzamelen en te delen. 
 Rapportage van de informatie aan betrokken partijen. 
 Meer actuele en betrouwbare informatie voor de handhavingspartners, met als 

resultaat een veilige en leefbare leefomgeving. 
 De handhavingscapaciteit effectiever en doelgerichter inzetten, waardoor financiële 

middelen beter worden benut en werkdruk wordt verminderd. 

Planning 
Voorbereiding, ontwikkeling en start in de loop van 2019 

Middelen 
80 uur voor het deelnemen aan de overleggen. 
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S5.1 – data-analyse 

Thema 
DATA 

Toelichting thema 
Om de projecten te kunnen ondersteunen en om in staat te zijn om te prognotiseren is het 
opbouwen, beheren en doorontwikkelen van data van belang.   

Probleemstelling 
De OMWB heeft samen met haar eigenaren ingestemd om in de toekomst meer gebruik te 
maken van risicogericht houden van toezicht. Om risico gericht toezicht te kunnen houden 
is het noodzakelijk om data op te bouwen en te beheren. Bij veel activiteiten van de 
OMWB ontstaat data die van invloed kan zijn op risicogericht handelen. Om alle data te 
kunnen ophalen, te verwerken en te beheren is er analysecapaciteit noodzakelijk. 

Doelstelling 
Zorgen voor voldoende analysecapaciteit zodat op een adequate wijze invulling kan 
worden gegeven aan risicogericht houden van toezicht. 

Beoogd resultaat 
Data analyse is geen op zelfstaand product. Het maakt onderdeel uit van de projecten en 
activiteiten benoemd binnen het programma Collectieve taken.  
 2 fte data-analist / informatiemakelaar 
 Op basis van data uit de brancheplannen een risicogerichte aanpak opstellen 
 
Optioneel: 

 Op basis van overige data een voorstel maken van andere “branches”voor 
risicogerichte aanpak. 

Planning 
Continuproces. 

Middelen 
Er zijn 2 full time data-analisten/informatiemakelaars bezig met de ontwikkeling van 
(nieuwe) data. 2.400 uur. 
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S5.2 – Project Informatiegestuurd Werken 

Thema 
DATA 

Toelichting thema 
Ontwikkelen van een methode voor Informatiegestuurd Werken. 

Probleemstelling 
Innovatie. 
Informatiegestuurd handhaven (IGH) is niets nieuws. We handhaven altijd al op basis van 
informatie. Met de ontwikkelingen op het gebied van ICT en data-analyse is het echter 
steeds beter mogelijk preventief te werken. Het biedt de mogelijkheid beschikbare 
informatie te delen met collega’s en handhavingspartners die er iets mee zouden kunnen 
doen. 
 
Door meer informatie te verzamelen en te delen (en de tijd nemen om die informatie goed 
te analyseren), krijgen we meer inzicht in waar en wanneer zich problemen zouden 
kunnen (gaan) voordoen. Hierdoor kunnen we de veiligheid en leefbaarheid in een gebied 
vergroten. OMWB wil het Informatiegestuurd werken in de eigen organisatie 
implementeren. En op basis van de ontwikkelde informatie in staat zijn om juiste 
prioriteiten te kunnen stellen en te beargumenteren en er voor te zorgen dat zaken via 
risicobenadering efficienter tot stand kunnen komen.  
 

Doelstelling 
Een efficiëntere handhaving (onderdeel van informatie gestuurd werken), doordat de 
handhaving meer is gebaseerd op actuele en betrouwbare informatie. De handhaving 
draagt daarmee meer bij aan een veilige en leefbare omgeving. 

Beoogd resultaat 
 Meer actuele en betrouwbare informatie voor de handhavingspartners, met als 

resultaat een veilige en leefbare leefomgeving. 
 De handhavingscapaciteit effectiever en doelgerichter inzetten, waardoor financiële 

middelen beter worden benut en werkdruk wordt verminderd. 

Planning 
Voorbereiding, ontwikkeling en start uitrol in 2019, doorontwikkeling in 2020. 

Middelen 
2019: 250 uur 
2020 en daarop volgende jaren: 150 uur 
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S5.3 - Outcomegericht werken 

Thema 
DATA 

Toelichting thema 
Efficiëntere toezicht en handhaving door toepassing van gerichte interventiestrategieën 

Probleemstelling 
Wetten en regels hebben als doel om de risico’s, die maatschappelijke activiteiten met 
volksgezondheids- of milieurisico met zich meebrengen, te beheersen. De OMWB ziet toe 
op de naleving van wet en regelgeving bij onder toezicht gestelde inrichtingen en/of 
activiteiten. De veronderstelling is dat middels dit toezicht de beoogde beheersing van 
risico’s wordt gerealiseerd. In hoeverre dit werkelijk wordt gerealiseerd, welke outcome 
die inzet oplevert, is niet duidelijk. We gaan er van uit dat als bedrijven de wet- en 
regelgeving naleven de risico’s afdoende worden beheerst. 
 
Met de ontwikkeling van Informatie gestuurd werken (IgW) is de OMWB in toenemende 
mate in staat gerichte adviezen te geven en het toezicht te focussen daar waar het 
naleefgedrag het laagst is en het risico het hoogst. Echter, om inzichtelijk te maken in 
welke mate het beoogde effect (de outcome) ook daadwerkelijk is bereikt, zal een 
effectmeting moeten worden uitgevoerd. Met een effectmeting kunnen we laten zien welke 
middelen zijn ingezet en welke resultaten daarmee zijn bereikt. Denk daarbij aan geld, tijd 
en menskracht in relatie tot de ondernomen toezichtactiviteiten en de resultaten daarvan. 
Dat is niet alleen interessant voor interne en externe verantwoording, het past ook in de 
politieke wens om de toezichtlasten voor onder toezicht gestelden te verlagen en zo 
efficiënt mogelijk toezicht uit te oefenen. Als we weten welke inspanningen welk resultaat 
opleveren, dan kunnen we de beschikbare middelen efficiënt en effectief inzetten. 

Doelstelling 
Uitvoeren van onderzoek naar de mogelijkheden om outcomegericht te gaan werken en zo 
ja, een passende methodiek daarvoor ontwikkelen. 

Beoogd resultaat 
 De OMWB heeft inzicht in de mogelijkheden tot het ontwikkelen van instrumenten om 

interventiestrategieën op doelgroepen te bepalen, gebaseerd op de resultaten van het 
Informatiegestuurd werken. 

 De OMWB kan in een latere fase, op basis van de ontwikkelde instrumenten, gericht 
toezicht uitoefenen, dat moet leiden tot effectievere opsporing van overtredingen en 
uiteindelijk een beter naleefgedrag op het gebied van wettelijke vereisten. 

Planning 
2019 

Middelen 
250 uur 
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P1.1 - Meststoffen (covergisting) 

 

Thema 
Samenwerking ketenaanpake overzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
In het Bor staan in categorie 8 t/m 11 keten onderwerpen en activiteiten benoemd die op 
projectmatige wijzen aangepakt dienen te worden. De projecten zijn gericht op het 
bekijken van de omvang van de basistaak. En vervolgens aan de hand van een 
barierremodel de (zwakke) schakels in de keten te onderzoeken en vervolgens het product 
incl processen tot volwassenheid te brengen. Het project behoort toe aan het programma 
Collectieve taken. De uitvoering (pilots) worden betaald uit programma 1 (NIG) 

Probleemstelling 
De regelgeving voor covergisters is zeer divers en versnipperd. Om deze reden zijn voor 
de uitvoering en handhaving meerdere bevoegde gezagen belast, waaronder de 
Omgevingsdiensten (WABO), de NVWA (DBP, meststoffenwetgeving), ILT (EVOA). Het 
toezicht is hierdoor kwetsbaar. De controle van de ene organisatie wordt misbruikt om te 
frauderen/overtredingen goed te praten bij de andere organisatie. Dit bemoeilijkt 
eenduidige handhaving. In de keten waar een covergister deel van uit maakt zijn diverse 
gelegenheden voor illegaliteit. Toeleveranciers en (mest)handelaren spelen maken hier 
gebruik van en hebben dus een risicovolle positie. 

Doelstelling 
Het doel is om de keten verder te onderzoeken, te bepalen welke gelegenheden er zijn om 
te kiezen voor illegaliteit, te bepalen welke actoren hierbij een rol in spelen en vervolgens 
een barrière opwerpen die illegaliteit tegen gaat. Hierbij wordt samengewerkt met 
ketenpartners en binnen de eigen organisatie. 

Beoogd resultaat 
2019 
 
 Een rapportage waarin is vastgelegd waar in de keten gelegenheden zijn voor 

illegaliteit, welke actoren daar gebruik van maken en hoe dit aan te pakken. 
 Daadwerkelijk bij een of meerdere actoren een barrière op te werpen (handhaving) en 

hierin samen te werken met ketenpartners (LHS). 
 
2020 
 Voortzetting van handhaving en samenwerking met ketenpartners (LHS) 
 

Planning 
geheel 2019 met doorloop naar 2020. 

Middelen 
2019: 175 uur 
2020: 100 uur 
totaal 275 uur 

 

 



PROJECTBESCHRIJVING 

  1/1   

P1.2 Mobiel Breken 

Thema 
Samenwerking Ketenaanpak 

Toelichting thema 
In het Bor staan in categorie 8 t/m 11 ketenonderwerpen en activiteiten benoemd die op 
projectmatige wijzen aangepakt dienen te worden. De projecten zijn gericht op het 
bekijken van de omvang van de basistaak. En vervolgens aan de hand van een 
barierremodel de (zwakke) schakels in de keten te onderzoeken en vervolgens het product 
incl. processen tot volwassenheid te brengen. Het project behoort toe aan het programma 
Collectieve taken. De uitvoering (pilots) worden betaald uit programma 1 (NIG) 

Probleemstelling 
Mobiel breken is een taak die valt onder het BOR (categorie 11). De OMWB heeft deze 
taak in het verleden nog niet opgepakt. De omvang van de keten en de mogelijke risico’s 
zijn niet bekend. Het is van belang dat de OMWB inzicht krijgt in de gehele keten , de 
risico’s binnen de keten en in staat is het product en eventuele kentallen te ontwikkelen.  

Doelstelling 
Inzicht krijgen in de keten en de risico’s van mobiel breken. 
Inhoud en omvang programmeren van de gehele keten rondom mobiel breken. 

Beoogd resultaat 
2019 
 Afronden van het barrière model voor mobiel breken  
 Bepalen van de risico’s in de keten 
 Opstellen van een checklist en relevante data 
 Evaluatie van ketenproject 
 Opstellen van kentallen van beoordelen van de melding en houden van toezicht bij 

mobiel breken 
 Het opstellen van een voorstel voor jaarlijkse programmering rondom de keten van 

Mobiel breken. 
 
2020 
X  

Planning 
Het product wordt in 2019 afgerond. Op basis van de resultaten wordt bepaald wat de 
vervolgstappen binnen het werkprogramma zijn  

Middelen 
2019: 290 uur 
2020: 0 uur 
totaal 290 uur 
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P1.3 - Bodem en bouwstoffenketen 

Thema 
Samenwerking ketenaanpak 

Toelichting thema 
Het organiseren van (keten)toezicht binnen de bodemketen, daar waar de grootste risico’s 
te verwachten zijn. 

Probleemstelling 
Basistaak: het ketentoezicht (milieu)toezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met grond, 
bouwstoffen en baggerspecie is opgenomen in categorie 11 van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). 
 
De bodem- en bouwstoffenketen beslaat een zeer grote en diffuse keten waarbij diverse 
actoren betrokken zijn. Sommige bedrijven beheersen meerdere schakels in de keten. 
Hierdoor bestaat de gelegenheid om (afval)stoffen op saneringslocaties of in gronddepots 
te vermengen, de samenstelling te verhullen en het bevoegd gezag het zicht op de 
grondstromen in de keten te ontnemen. Het is gebleken dat toezicht gericht op individuele 
schakels onvoldoende is om structurele overtreders op te kunnen sporen een aan te 
pakken. 
 
In de notitie LPF Besluit bodemkwaliteit is het basistoezicht op verzoek van de gemeenten 
meer risicogericht ingestoken. De focus ligt hierbij op toepassingen met een groter 
milieurisico, maar in toenemende mate wordt hierbij een aantal andere criteria, waaronder 
het naleefgedrag meegewogen. Voor de komende jaren is het de wens om aanvullend op 
het basistoezicht, regulier risicogericht ketentoezicht op de bodem- en bouwstoffenketen 
uit te gaan voeren. Omdat de komende jaren meer keteninformatie beschikbaar komt, kan 
de OMWB ook steeds beter invulling geven aan een risicogerichte benadering in het 
basistoezicht. M.a.w. ketentoezicht en basistoezicht vullen elkaar aan. 
 
Om de keten scherper in beeld te brengen is in het kader van het project Bodemketen 
tevens een Barrièremodel Grondstromenketen ontwikkeld, samen met DCMR, ILT en 
ODZOB. Met het barrièremodel krijgen de verschillende ketenpartners een gezamenlijk 
inzicht in de hele keten. Dit helpt om de risicovolle handelingen in alle schakels van de 
keten scherper in beeld te krijgen. Zo wordt het makkelijker om gezamenlijk barrières op 
te werpen tegen mogelijke overtredingen. Een gezamenlijk risicobeeld zal de 
samenwerking tussen de ketenpartners verder versterken. Het gezamenlijk ketentoezicht 
kan daardoor effectiever plaatsvinden. 

Doelstelling 
Hoofddoelen: 
 Het organiseren van (Keten)toezicht binnen de bodemketen daar waar de grootste 

risico’s te verwachten zijn; 
 Voorbereiden (incl. de operationele analyse) en organiseren van de uitvoering van de 

(gezamenlijke) ketenacties. (uitvoering ten laste van P1); 
 Evaluatie van de tactische analyse en de acties (incl. operationele analyse); 
 Op basis van de evaluatie een voorstel maken voor het werkprogramma 2020 ev voor 

het organiseren en laten uitvoeren van regulier ketentoezicht (organisatie/evaluatie 
P3 en uitvoering P1). 

 
Nevendoelen: 
 Zicht krijgen op eventuele misstanden binnen de bodemketen in het werkgebied van 

de OMWB; 
 Een bijdrage leveren aan het voorkomen/beëindigen van ongewenste ontwikkelingen 

binnen de bodemketen door gerichte interventies en  handhaving van overtredingen; 
 Een bijdrage leveren aan de  informatiepositie en programmering op risico’s / de 

omslag naar risico gericht (keten)toezicht; 
 Uitwisselen van verkregen inzichten via het Brabantbrede keten casusoverleg en de 

BPO-werkgroep Handhaving bouwstoffen en ketens; 
 Voor de eventuele gezamenlijke controles: Kennisuitwisseling en versterken 

samenwerking tussen diverse ketenpartners waaronder politie/FP en ILT; 
 De bodembranche en de opdrachtgevers van de OMWB informeren over de 

ketenhandhaving op de bodemketen. 

Beoogd resultaat 
 Minimaal 3 (gezamenlijke) ketenacties voorbereid (incl de operationele analyse) en 

uitgevoerd gericht op enerzijds bedrijven die in het project Bodemketen 2018 hoog 
scoorden binnen de risicoanalyse voor milieuovertredingen. En anderzijds op 
zogenaamde freeriders/windhappers, bedrijven die nauwelijks meldingen Besluit 
bodemkwaliteit indienen of die niet-vergunde activiteiten uitvoeren als opslag van 
grond. Deze freeriders zijn in 2018 bij het ketenproject, bij het basis (vrije 
veld)toezicht en door toezichthouders grijs (inrichtinggebonden) als interessant voor 
nader onderzoek naar voren gekomen; 

 Een (schriftelijke) evaluatie van de tactische analyse en de acties, incl. operationele 
analyse; 

 Voorbereide en uitgevoerde ketenacties op basis van ad-hoc signalen; 
 Evaluatie van de analyses en acties; 
 (Data)analyse en interventie bij risicobedrijven is vastgelegd in draaiboek t.b.v. 

regulier ketentoezicht; 
 De informatiepositie ten aanzien van deze keten is  onderhouden en verder 

opgebouwd; 
 Er is gecommuniceerd intern en extern (artikel, persbericht) over de activiteiten en de 

resultaten daarvan ten aanzien van deze keten. 



PROJECTBESCHRIJVING 

  2/2   

Planning 
Geheel 2019  (in 2020 moet het ketentoezicht op de bodem- en bouwstoffenketen volledig 
onderdeel uitmaken van het reguliere programma (P1)) 

Middelen 
2019: 200 uur 
2020: x 
totaal 200 uur 
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P1.4 - Drugsdumpingen 

Thema 
Samenwerking ketenaanpak 

Toelichting thema 
Het voorkomen van het dumpen van het afval dat uit de drugslabs vrijkomt door meer 
gecoördineerde inzet van het beschikbare bestuurlijke en justitiële instrumentarium en 
middelen. 

Probleemstelling 
Basistaak:  
 Als er bij een dumping van drugsafval bodemverontreiniging optreedt, dan houdt de 

OMWB toezicht op de bodemsanering (categorie 10 van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor); 

 Daarnaast heeft de OMWB als basistaak het ketengericht (milieu)toezicht. Het 
ketengericht (milieu)toezicht is opgenomen in categorie 11 van het Bor. Deze 
categorie heeft betrekking op het ketengerichte milieutoezicht bij bedrijfsmatige 
activiteiten met gevaarlijke stoffen en diverse afvalstoffen. Het gaat bij ketentoezicht 
zowel om het basistoezicht als om risicogericht ketentoezicht binnen één of meerdere 
schakels binnen de keten. Synthetisch drugsafval behoort tot de gevaarlijke 
afvalstoffen (bron: Infomil) en is daarmee onderdeel van categorie 11. 

Dit project is gericht op deze laatste taak. 
 
Bij het plegen van strafbare feiten zullen criminelen over het algemeen zoveel mogelijk 
proberen om opsporing te bemoeilijken. Dit geldt ook voor dumpingen en lozingen van 
drugsafval. Dit heeft tot gevolg dat dumpingen en lozingen plaatsvinden op bijvoorbeeld 
afgelegen plekken. Het opmerken van dumpingen gebeurt door verschillende (bestuurlijke) 
instanties, opsporingsdiensten, burgers en bedrijven. 
 
Er is geen dumping van synthetisch drugsafval zonder productieplaats. De inzet van 
politie, OM, NFI en partners (waaronder FIOD) is dan ook gericht op het verstoren van het 
productieproces van synthetische drugs. Daarmee wordt ook ingezet op de opsporing van 
de organisatoren van de drugsproductie en de veroorzakers van de drugsdumpingen. 
 
Dumpingen van drugsafval worden steeds meer aangetroffen in complexe 
handhavingszaken (bijvoorbeeld mestkelders, autowasstraten en festivals). De OMWB 
heeft veel expertise en een uitgebreid netwerk om deze uitwassen efficiënt aan te pakken. 
Door een actieve samenwerking met (keten)partners (gemeenten, PNB, politie, NFI, 
NVWA, Taskforce BZ, OD’s en private partijen) is de OMWB op de hoogte van 
verschuivingen (bijv. nieuwe precursoren) en trends (verdunnen met mest). Bovendien 
beschikt de OMWB over gespecialiseerde medewerkers die in staat zijn om hoogwaardig 
onderzoek uit te voeren en hierover te adviseren. 
 
Omdat de vraag aan de OMWB verandert, wil de OMWB deze expertise bundelen in een 
vast Interventieteam synthetisch drugsafval. De expertise van dit team zal onder andere 
worden ingezet bij dumpingen van drugsafval. En door de bredere blik kan dit team ook 
bijdragen aan de aanpak van ondermijning in Brabant. 
 
Daarnaast draagt de OMWB actief bij aan het Brabantbrede BPO-project ‘Samen tegen 
Dumpen’. 

Doelstelling 
Vanuit zowel het milieu- als het preventiedoel zet de OMWB haar expertise en netwerk in 
om samen met de partners nieuwe wijzen van dumpen en lozen van synthetisch 
drugsafval aan te pakken.  

Beoogd resultaat 
 Een verbeterd inzicht in de problematiek van dumpingen en lozingen van drugsafval. 
 Een bijdrage aan de (keten)aanpak van ondermijning in Brabant. 
 Het voorkomen van het aantal dumpingen en lozingen en een veiliger en beter milieu. 

Planning 
Voorbereiding, ontwikkeling en start in de loop van 2019 

Middelen 
2019: 250 uur 
2020: x 
Totaal 250 uur. 
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P1.5 - Problematiek kunststof afval 

Thema 
Samenwerking ketenaanpak 

Toelichting thema 
Verwerking van kunststof afval, passend binnen de circulaire economie. Vooralsnog gaat 
het vooral om bedrijfsmatig kunststof afval. 

Probleemstelling 
Basistaak (ketentoezicht op bedrijfsafval). De OMWB heeft als basistaak het ketengericht 
(milieu)toezicht. Het ketengericht (milieu)toezicht is opgenomen in categorie 11 van het 
Bor. Deze categorie heeft betrekking op het ketengerichte milieutoezicht bij bedrijfsmatige 
activiteiten met gevaarlijke stoffen en diverse afvalstoffen. Het gaat bij ketentoezicht 
zowel om het basistoezicht als om risicogericht ketentoezicht binnen één of meerdere 
schakels binnen de keten. 
 
Inleiding 
Kunststof is niet weg te denken uit onze samenleving. De afgelopen vijftig jaar heeft het 
gebruik van kunststoffen een enorme vlucht genomen. Mede door de veelzijdige 
eigenschappen is de wereldwijde toepassing vertwintigvoudigd. Behalve voordelen, brengt 
de grootschalige toepassing van kunststof ook nadelen met zich mee. Het gebruik ervan 
oefent druk uit op het milieu. De verspreiding van plastic zwerfvuil en microplastics 
resulteert in een groeiende vervuiling van de ecosystemen. Dus ondanks voordelen, zien 
wij ons gesteld voor een aantal belangrijke uitdagingen. 
 
Wat is er nu aan de hand? 
Al sinds de jaren tachtig kopen Chinese bedrijven industrieel afval uit het Westen, 
waaronder kunststof. Lang was die regeling voordelig voor beide partijen: westerse 
bedrijven raakten hun afval kwijt, en het in China gerecyclede plastic diende als onmisbare 
grondstof voor de Chinese economie. 
China heeft de Wereldhandelsorganisatie een aantal maanden geleden laten weten dat het 
afval van westerse bedrijven vaak slecht is gesorteerd en het bevat soms gevaarlijke 
stoffen; China wil het afval daarom niet meer kopen en heeft een importverbod op het 
kunststof afval ingevoerd. De reden is dat China het westerse afval een last voor het 
milieu vindt en zelfs een gevaar voor de volksgezondheid. Bovendien is de Chinese 
economie volgens de Chinese overheid inmiddels groot genoeg om zelf voldoende afval te 
produceren dat gerecycled kan worden. Met eigen beleid hoopt China dat buitenlands afval 
op termijn overbodig wordt. Een van de maatregelen die China daarom heeft genomen is 
een verbod op de invoer van kunststof afval per 1 januari 2018. 
 
Wat betekent dit voor Nederland? 
China verwerkte decennia lang miljoenen tonnen afval: plastic, maar ook papier en karton. 
Het probleem spitst zich toe op kunststof verpakkingsafval van bedrijven. Nu China geen 
buitenlands afval meer accepteert, moet het ergens anders heen. Nederland heeft zelf 
onvoldoende capaciteit om zijn eigen afval te recyclen. Toch is er vrijwel nergens 
informatie te vinden over waar het kunststof nu heen gaat om het te verwerken. Het kan 
niet anders dan dat het met restafval wordt verbrand en dat er minder Nederlands afval 
wordt gerecycled. 
 
Om het probleem structureel op te lossen moeten Europese bedrijven meer afval 
verwerken: meer recyclen. Dat begint al bij de productie, vooral van plastic, wat vaak een 
mengsel bevat van hoogwaardige materialen en materiaal dat nauwelijks herbruikbaar is, 
waardoor dure scheidingsprocessen nodig zijn om het te recyclen. 

 
Door het Chinese verbod is de prijs van plasticafval fors gedaald, waadoor er geld bij moet 
om het te recyclen. De omslag van een verdienmodel naar een kostenmodel kan leiden tot 
allerlei creatieve en mogelijk minder gewenste oplossingen uit de markt. 
Zo is niet uit te sluiten dat afvalstromen binnen (of net buiten) toegestane marges worden 
gemengd of alsnog worden gestort. Of dat voor financieel minder sterke partijen in deze 
branche ‘in de brand’ ook ‘uit de brand’ kan betekenen. 

Doelstelling 
Nagaan wat de gevolgen zijn van het importverbod van China voor kunststof afval en wat 
de maatregelen zijn die Rijksoverheid en/of de Provincie neemt met betrekking tot de 
problematiek van kunststof afval. Weten wat de betekenis is voor de OMWB, de 
gemeenten en de provincie en op basis daarvan gerichte maatregelen kunnen nemen. 
In samenwerking met de provincie treffen van maatregelen door middel van nieuw beleid. 

Beoogd resultaat 
2019 
 Inzicht in de gevolgen van het importverbod van China voor kunststof afval. 
 Inzichten delen met en toetsen bij andere Brabantse omgevingsdiensten. 
 Kennis nemen van  de maatregelen die provincie en Rijksoverheid nemen  met 

betrekking tot de problematiek van kunststof afval. 
 Eventuele  nieuwe (wet- en) regelgeving met betrekking tot het verwerken van 

kunststof afval beoordelen op impact voor de  omgevingsdiensten en  gemeenten. 
 Afstemmen met provincie en andere Brabantse omgevingsdiensten over 

implementatie van eventuele nieuwe (wet- en) regelgeving. 
 
2020 
 Nieuw beleid en nieuwe regelgeving op projectmatige wijze implementeren. 

Planning 
Vanaf 1e helft 2019 met doorloop naar 2020. 
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Middelen 
2019:   200 uur 
2020:   200 uur 
Totaal: 400 uur 
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P 1.7 - Programmeren overige NIG-taken categorie 11 

 

Thema 
Samenwerking ketenaanpake overzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
In het Bor staan in categorie 8 t/m 11 keten onderwerpen en activiteiten benoemd die op 
projectmatige wijzen aangepakt dienen te worden. De projecten zijn gericht op het 
bekijken van de omvang van de basistaak. En vervolgens aan de hand van een 
barierremodel de (zwakke) schakels in de keten te onderzoeken en vervolgens het product 
incl processen tot volwassenheid te brengen. Het project behoort toe aan het programma 
Collectieve taken. De uitvoering (pilots) worden betaald uit programma 1 (NIG) 

Probleemstelling 
In categorie 11 staan een groot aantal verschillende onderwerpen benoemd, waarvan 
slecht een beperkt aantal onderwerpen wordt opgepakt. Van de overige onderwerpen is 
niet bekend wat de omvang van het onderwerp is en of hieraan prioriteit moet worden 
gegeven.  

Doelstelling 
Het doel is om alle onderwerpen benoemd in categorie 11 verder uit te diepen om 
vervolgens te kunnen bepalen of hier in de toekomst invulling in het werkprogramma aan 
gegeven moet worden.  
Voor de relevante onderwerpen wordt een programma opgesteld.  

Beoogd resultaat 
2019 
 

 Bepalen van de inhoud en omvang van de onderwerpen vermeld in categorie 11 
 Prioriteren van de onderwerpen (mede op basis van de omgevingsanalyse) 
 Programmeren van de onderwerpen, zodat ze op termij opgenomen kunnen worden in 

de werkprogramma’s. 
 
2020 
 Relevante onderwerpen nader uitwerken in projectplan 
 

Planning 
geheel 2019 met doorloop naar 2020 en verder. 

Middelen 
2019: 300 uur 
2020: PM uur 
totaal 300 uur 
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P2.1 - LPG-tankstations 

Thema 
Branche-ontwikkeling thema-aanpake overzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
Om de efficiëntie van de OMWB te verhogen en een beter zicht te krijgen op risico's per 
thema en/of branche is het nodig dat we projectvoorstellen maken voor brancheplannen. 
Met name hoe we toezicht moeten insteken en wat we (risicogericht) gaan controleren 
staat centraal bij de uitwerking. Dit onderdeel is gekoppeld aan de uitvoering van de 
basistaken in Programma 1. 

Probleemstelling 
LPG is een zeer gevaarlijke stof en vloeibare brandstoffen zijn naast gevaarlijk ook 
bodembedreigend. De ervaring is dat voorschriften om gevaar te voorkomen niet goed 
worden nageleefd. Dit geldt zowel voor de voorschriften om een calamiteit te voorkomen 
als de voorschriften voor de handelwijze bij een calamiteit. Een goed voorbeeld hiervan is 
dat het personeel van een tankstation vaak onvoldoende kennis heeft om kordaat in te 
grijpen bij een calamiteit. 
 
Vanwege de gevaaraspecten staan alle LPG tankstations op de risicokaart. Het blijkt dat 
niet alle aspecten (LPG-tank, LPG-vulpunt en LPG afleverpomp) op de juiste plaats op de 
risicokaart staan. Met het gevolg dat ook de risicocontouren waarbinnen geen kwetsbare 
objecten aanwezig mogen zijn verkeerd op de risicokaart staan. Met het gevolg dat dan 
ook de risicocontouren in het bestemmingsplan niet correct zijn. 

Doelstelling 
Bij (alle) LPG-tankstations een (integrale) risicocontrole uitvoeren waarbij de nul-situatie 
wordt vastgelegd, inclusief de toets aan de risicokaart.  

Beoogd resultaat 
2019 
 Alle LPG- tankstations en de daarbij behorende veiligheidscontouren staan correct op 

de risicokaart. 
 Er is een brancheplan opgesteld 
 
2020 
 Een beter naleefgedrag van de voorschriften, zeker wat betreft de bewustwording van 

de gevaaraspecten van LPG. 
 Na een integrale controle kan, afhankelijk van de resultaten, een controlefrequentie 

worden vastgesteld. Als er geen ernstige overtredingen zijn (en deze uiteraard wel 
zijn hersteld) kan bijvoorbeeld na twee jaar worden volstaan met een beperkte 
controle. En pas weer na vier jaar een integrale controle wordt uitgevoerd (als er niets 

gewijzigd is zonder toets risicokaart). 

Planning 
2019 met doorloop naar 2020 

Middelen 
2019: 200 uur 
2020: 100 uur  
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P2.2 – Afvalverwerkende en bewerkende bedrijven 

Thema 
Branche-ontwikkeling / thema-aanpak 

Toelichting thema 
Om de efficiëntie van de OMWB te verhogen en een beter zicht te krijgen op risico's per 
thema en/of branche is het nodig dat we projectvoorstellen maken voor brancheplannen. 
Met name hoe we toezicht moeten insteken en wat we (risicogericht) gaan controleren 
staat centraal bij de uitwerking. Dit onderdeel is gekoppeld aan de uitvoering van de 
basistaken in Programma 1 en betreft een brancheplan gericht op de afvalverwerkende 
bedrijven die vallen onder het bevoegde gezag van de gemeenten (de zogeheten 
voormalige VVGB-bedrijven). 

Probleemstelling 
Basistaak (ketentoezicht op bedrijfsafval). De OMWB heeft als basistaak het ketengericht 
(milieu)toezicht. Het ketengericht (milieu)toezicht is opgenomen in categorie 11 van het 
Bor. Deze categorie heeft betrekking op het ketengerichte milieutoezicht bij bedrijfsmatige 
activiteiten met gevaarlijke stoffen en diverse afvalstoffen. Het gaat bij ketentoezicht 
zowel om het basistoezicht als om risicogericht ketentoezicht binnen één of meerdere 
schakels binnen de keten. 
 
De afvalbranche kent een behoorlijke diversiteit aan installaties en processen. Dit zorgt 
voor verscheidenheid aan essentiële controleactiviteiten. Regelmatig fysiek toezicht is voor 
deze branche belangrijk. Ook administratief (digitaal) toezicht wordt voor de afvalbranche 
van belang geacht. 
De OMWB wil door middel van een brancheplan aangeven welke activiteiten zullen 
plaatsvinden in een bepaald jaar, gericht op de branche. Voor 2019 in (naast nog enkele 
andere brancheplannen) gekozen voor de afvalverwerkende en bewerkende bedrijven. 

Doelstelling 
Afspraken maken over de specifieke toezichtactiviteiten binnen de branche 
afvalverwerkende en bewerkende bedrijven, zodat gemeenten en toezichthouders weten 
welke speerpunten gelden voor het werkprogramma van het komende jaar. 

Beoogd resultaat 
2019 
 ontwikkelen brancheplan, met daarin: 

o zicht op de actuele stand van zaken in de betreffende brancheonderdelen, 
met name als het gaat om het naleven van wet- en regelgeving. 

o opstellen van een (risicogerichte) checklist.  
 starten met risicogerichte benadering van de brancheonderdelen, om zodoende 

efficiënter en doelgerichter te controleren. 

 
2020 
 continueren branchegericht toezicht conform de verwachtingen en afspraken binnen 

de OMWB en haar deelnemers. 
 evaluatie en advies over vervolgacties en doorontwikkeling brancheplan voor 2020 

Planning 
Vanaf 1e helft 2019 met doorloop naar 2020. 

Middelen 
2019: 250 uur voor ontwikkelen brancheplan 
2010: 50 uur voor evaluatie, bijstelling en borging 
totaal 300 uur 
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P2.3 - Zeer zorgwekkende stoffen 

Thema 
Branche-ontwikkeling / thema-aanpak 

Toelichting thema 
Om de efficiëntie van de OMWB te verhogen en een beter zicht te krijgen op risico's per 
thema en/of branche is het nodig dat we projectvoorstellen maken voor brancheplannen. 
Met name hoe we toezicht moeten insteken en wat we (risicogericht) gaan controleren 
staat centraal bij de uitwerking. Dit onderdeel is gekoppeld aan de uitvoering van de 
basistaken in Programma 1. 

Probleemstelling 
Het project heeft samenhang met de volgende basistaken: 
 Voorbereiden van beschikkingen, beoordelen van meldingen en toezicht op de 

naleving t.b.v. de in categorie 1 t/m 6 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
aangewezen omgevingsvergunningen en activiteiten; 

 Bedrijfsmatige activiteiten als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit (categorie 9 Bor); 
 Daarnaast heeft de OMWB als basistaak het ketengericht (milieu)toezicht. Het 

ketengericht (milieu)toezicht is opgenomen in categorie 11 van het Bor. Deze 
categorie heeft betrekking op het ketengerichte milieutoezicht bij bedrijfsmatige 
activiteiten met gevaarlijke stoffen, bedrijfsafvalstoffen en diverse afvalstoffen. Het 
gaat bij ketentoezicht zowel om het basistoezicht als om risicogericht ketentoezicht 
binnen één of meerdere schakels binnen de keten. 

 
GenX-affaire 
De aandacht voor Zeer Zorgwekkende stoffen (ZZS) is door de GenX-affaire (Chemours/ 
Dupont Dordrecht, GenX in drinkwater en gewassen) in korte tijd enorm gegroeid. Het is 
duidelijk geworden dat stoffen die normaal bij productieprocessen zijn betrokken effecten 
kunnen hebben die ongewenst zijn en veel maatschappelijke beroering kunnen 
veroorzaken. Zelfs in zeer lage gehaltes in lucht en water leidt de aanwezigheid van deze 
stoffen tot discussie, commotie en roep om maatregelen om emissie van deze stoffen naar 
de omgeving tegen te gaan.  
 
Welke stoffen betreft het? 
1. Zeer zorgwekkende stoffen: dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu 

omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in 
de voedselketen ophopen. De aanwijzing van een stof als zeer zorgwekkend gebeurt 
op Europees niveau. Door het RIVM is een (niet-limitatieve) lijst opgesteld van 
inmiddels 1400 ZZS; 

2. Potentiële zeer zorgwekkende stoffen: stoffen die (nog) niet zijn aangewezen als zeer 
zorgwekkend, maar waarover gerede twijfels bestaan over de veiligheid voor mens, 
dier en omgeving. Deze stoffen vergen een aanpak die vergelijkbaar is met die van 
zeer zorgwekkende stoffen. Het RIVM heeft een lijst opgesteld waarin inmiddels ruim 
300 potentiële ZZS zijn opgenomen. 

 
Bronnen van verspreiding in het milieu 
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen ‘primaire bronnen’ en ‘secundaire 
bronnen’. Wat betreft de ‘primaire bronnen’ verschillen ZZS niet zoveel van reguliere 
milieubelastende stoffen: daar waar (potentiële) ZZS worden gebruikt, kunnen deze in het 
milieu terechtkomen. Dat kan door (vergunde) uitstoot of lozing naar de lucht, riool of 
oppervlaktewater, maar ook door morsen of grootschalige calamiteiten. Doordat ZZS 
nauwelijks chemisch of biologisch afbreken, moet meer nog dan bij andere 
verontreinigingen rekening gehouden worden met de aanwezigheid van secundaire 

bronnen. Waterzuiveringsinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen 
fungeren als een ‘secundaire bron’ voor ZZS. Daarnaast kunnen ZZS verder verspreid 
raken in het milieu door bijvoorbeeld het elders toepassen van grond met (potentiële) ZZS 
of toepassing van secundaire bouwstoffen met ZZS-houdende afvalstoffen. 
 
Organisatiebreed betrokken 
De OMWB beschikt op dit moment nog over zeer weinig kennis en ervaring o.g.v. ZZS. 
Dit geldt overigens voor alle OD’s in Nederland. Bij vergunningverlenings- en toezicht-
procedures moet de beoordeling op ZZS worden meegenomen. Dit betreft, met name bij 
emissies naar water en bodem, nieuwe werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor 
(keten)onderzoek van afvalstoffen en grond. Inmiddels hebben de meeste teams van de 
OMWB te maken met (potentiële) ZZS:  
 
- Op diverse plaatsen in Brabant werd in 2017 GenX in afval- en oppervlaktewater 

aangetroffen. De OMWB (team LOK) heeft begin 2018 meegewerkt aan de oprichting 
van een Brabantbreed overleg over GenX op bestuurlijk en operationeel niveau. Naast 
de Dit scope van dit overleg is verbreed van GenX in afvalwater naar PFAS (waaronder 
GenX en PFOA) in water, lucht, bodem, afvalstoffen en voedingsmiddelen. Zuid-
Holland, Zeeland en Limburg sluiten inmiddels aan; 

- Omdat GenX werd aangetroffen in het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
bij Bath heeft de OMWB (vergunningverlening, toezicht, LOK) eind 2017 i.s.m. 
Waterschap Brabantse Delta een project gestart om de bron te lokaliseren. Dit bleek 
uiteindelijk ATM te zijn, dat jarenlang afvalstoffen van Chemours heeft verwerkt; 

- De OMWB (toezicht grijs) voert momenteel op verzoek van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT) toezichtsbezoeken uit bij bedrijven die in de laatste 5 jaar 
teflonproducten (GenX-verdacht) hebben afgenomen van Chemours. Doel is na te 
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gaan of er risico’s zijn van verspreiding van GenX naar de omgeving; 
- De OMWB (Team M&O) onderzoekt momenteel bij ATM de luchtemissie van diverse 

PFAS. Daarvoor moeten nieuwe meetmethoden worden ingezet; 
- De OMWB (Team M&O, LOK) is eind september een bodemonderzoek gestart naar de 

verspreiding van diverse PFAS in de bodem van aan Dordrecht (Chemours) grenzende 
gemeenten; 

- De OMWB (toezicht bodem) weigert de toepassing van partijen grond uit Zuid-
Holland, tenzij uit de partijkeuring blijkt dat de grond geen PFAS bevat; 

- De OMWB (vergunningverlening i.o.m. LOK) weigert de aanvoer van met PFOA 
verontreinigde baggerspecie in baggerspeciedepot Hollandsch Diep; 

- OMWB (vergunningverlening, toezicht, juristen) en Waterschap Brabantse Delta 
onderzoeken momenteel welke mogelijkheden er zijn om de emissie van potentiële 
ZZS via actualisatie vergunning/ maatwerkvoorschriften te beperken; 

- Net als de andere provincies zal Provincie Noord-Brabant de 3 omgevingsdiensten 
(vergunningverlening, juristen) opdracht geven voor de zogenaamde ZZS-uitvraag. 
Dit houdt in dat in 2020 en 2021 de provinciale bedrijven moet worden 
aangeschreven om de vergunde en de gerealiseerde emissies en lozingen van ZZS en 
potentiële ZZS naar lucht en water en via afvalstoffen te overleggen. Bij bedrijven die 
onvergund ZZS emitteren zal vervolgens de vergunning worden geactualiseerd of 
worden maatwerkvoorschriften gesteld; 

- Eenzelfde ZZS-uitvraag zal moeten worden opgestart voor gemeentelijke bedrijven 
die mogelijk ZZS uitstoten (als galvaniseerbedrijven en coatingbedrijven). De VNG is 
landelijk echter nog niet aangehaakt; 

- De OMWB (vergunningverlening, toezicht, LOK) adviseert momenteel de ILT bij 
diverse onderzoeken van Brabantse bedrijven die bij het ketenonderzoek van ILT als 
mogelijke bron van GenX naar voren zijn gekomen; 

- Momenteel zijn veel initiatieven gaande om afval te hergebruiken (circulaire 
economie). De OMWB (LOK) oriënteert zich momenteel op de regels die gelden en in 
voorbereiding zijn voor afval met (potentiële) ZZS. Deze regels zijn van belang bij de 
afweging tussen hergebruik en vernietigen.  

 
Het is duidelijk dat de inzet van de OMWB de komende tijd sterk zal groeien.  
 

Doelstelling 
 Een gezonde leefomgeving voor onze inwoners en het voorkomen van situaties als de 

GenX-affaire in de toekomst, door ons naast het zoveel mogelijk terugdringen van de 
uitstoot van (potentiële) ZZS, ook te richten op het ontwikkelen van kennis over 
dergelijke stoffen en voor zover noodzakelijk het aanpakken van de gevolgen van het 
vrijkomen van ZZS. 

 Een samenhangende en doelmatige aanpak van ZZS bij de bron en in de keten.  
 Optimaal toegeruste adviseurs, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers 

die uitvoering geven aan een zorgvuldige omgang met ZZS; 
 OMWB als vraagbaak/kenniscentrum over ZZS voor de  regio. 

Beoogd resultaat 
2019 
 Een samenhangende en doelmatige aanpak van ZZS, met de volgende 2 accenten: 

o bronaanpak van (potentiële) ZZS via vergunningverlening en toezicht; 
o (keten)onderzoek naar de effecten van verspreiding naar de omgeving. 

 Kennisopbouw. 
 Opbouw netwerk. 
 Incidentmanagement: ervaringen met aanpak GenX en PFAS verwerken in blauwdruk. 
 
2020 
 Instrumenten en procedures voor: 

o bronaanpak van (potentiële) ZZS via vergunningverlening en toezicht; 
o (keten)onderzoek naar de effecten van verspreiding naar de omgeving. 

 Een omgevingsdienst met ten aanzien van (potentiële) ZZS kundige adviseurs, 
vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. 

 Samenwerkingsvormen met de betrokken organisaties o.g.v. ZZS (OD’s, gemeenten, 
PNB, waterschappen, RWS, ILT, GGD, RIVM, NVWA, drinkwaterbedrijven). 

Planning 
Geheel 2019 en 2020 

Middelen 
2019: 300 uur 
2020: 300 uur 
totaal 600 uur 
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P2.4 - Afvalwater 

Thema 
Branche ontwikkeling / thema-aanpak 

Toelichting thema 
Om de efficiëntie van de OMWB te verhogen en een beter zicht te krijgen op risico's per 
thema en/of branche is het nodig dat we projectvoorstellen maken voor brancheplannen. 
Met name hoe we toezicht moeten insteken en wat we (risicogericht) gaan controleren 
staat centraal bij de uitwerking. Dit onderdeel is gekoppeld aan de uitvoering van de 
basistaken in Programma 1. 

Probleemstelling 
Bij het integraal controleren van een inrichting wordt gecontroleerd op een groot aantal 
aspecten. Bij een dergelijke controle is het lastig om de component afvalwater goed te 
controleren. Naast de belasting van de riolering (en levensduur) vloeien er jaarlijks 
gigantische hoeveelheden (gevaarlijke) afvalstoffen via het afvalwater het milieu in. Het 
oppakken van het thema kan ook zorgen voor een langere levensduur van de riolering.  
 

Doelstelling 
Opstellen van een branche/thema plan voor het onderdeel afvalwater. 

Beoogd resultaat 
2019 

 Brancheplan voor afvalwater, waarin stoffen en gerelateerde bedrijven zijn 
geselecteerd 

 Afstemmen van het plan met de Waterschappen 
 Opstellen van een programma en verwachte inzet voor de uitvoering van het 

brancheplan. 

Planning 
Start januari 2019 – resultaat oktober 2019 (zodat dit volgend jaar kan worden 
geprogrammeerd.) 

Middelen 
2019: 300 uur 
2020: x uur 
Totaal: 300 uur.  
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P2.5 - Klimaat 

 

Thema 
Branche-ontwikkelinge overzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
Om de efficiëntie van de OMWB te verhogen en een beter zicht te krijgen op risico's per 
thema en/of branche is het nodig dat we projectvoorstellen maken voor brancheplannen. 
Met name hoe we toezicht moeten insteken en wat we (risicogericht) gaan controleren 
staat centraal bij de uitwerking. Dit onderdeel is gekoppeld aan de uitvoering van de 
basistaken in Programma 1. 

Probleemstelling 
Als gevolg van de klimaatproblematiek neemt de aandacht voor energiebesparing bij 
bedrijven sterk toe. Maar ook de impact van klimaatverandering op bedrijven neemt toe 
en leidt tot risico’s m.b.t. de kwaliteit van de leefomgeving. Gedacht kan worden aan de 
risico’s van overstromingen voor (risicovolle) bedrijven en stankoverlast etc. Het is van 
belang om deze risico’s in beeld te brengen en zo mogelijk op termijn maatregelen te 
treffen om deze te beheersen. 
Deze nieuwe benaderingswijze wordt ook door het Waterschap gehanteerd en dient ook 
door de OMWB nader worden uitgewerkt. 

Doelstelling 
Ontwikkelen van een methodiek voor het inventariseren van risico’s voor de kwaliteit van 
de leefomgeving die het gevolg zijn van de klimaatproblematiek. Daarbij afstemming 
zoeken met het Waterschap. 

Beoogd resultaat 
Een methodiek (werkwijze) voor het inventariseren van risico’s voor de kwaliteit van de 
leefomgeving die het gevolg zijn van de klimaatproblematiek. 
 
2019 
 theoretisch onderzoek, ketenonderzoek, interviewen ketenpartners 
 concept methodiek uitwerken en bespreken op bruikbaarheid 
 
2020 
 concept methodiek toetsen in de praktijk 
 concept methodiek evalueren, bijstellen en verder implementeren 

Planning 
Geheel 2019 met doorloop naar 2020. 

Middelen 
2019:   250 uur 
2020:   150 uur 
Totaal: 400 uur 
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P 2.6 - Programmeren branches toekomst 

 

Thema 
Branche ontwikkeling / thema-aanpak onderwerpen 

Toelichting thema 
Om de efficiëntie van de OMWB te verhogen en een beter zicht te krijgen op risico's per 
thema en/of branche is het nodig dat we projectvoorstellen maken voor brancheplannen. 
Met name hoe we toezicht moeten insteken en wat we (risicogericht) gaan controleren 
staat centraal bij de uitwerking. Dit onderdeel is gekoppeld aan de uitvoering van de 
basistaken in Programma 1. 

Probleemstelling 
In het Programma Collectieve Taken 2019 is een aantal branchegerichte activiteiten 
opgenomen. Om de branchegerichte aanpak vanaf 2020  voort te zetten is het van belang 
om in 2019 te inventariseren welke branches in aanmerking komen voor een 
branchegerichte aanpak en welke activiteiten per branche moeten worden uitgevoerd. 

Doelstelling 
Rekening houdend met actuele ontwikkelingen en risico’s per branche worden relevante 
activiteiten geïnventariseerd en geprogrammeerd voor de periode vanaf 2020. 
  

Beoogd resultaat 
2019 
 
 Inventariseren van relevante ontwikkelingen per branche.  
 Inventariseren van mogelijke activiteiten per branche voor een branchegerichte 

aanpak. 
 Prioriteren van de onderwerpen (mede op basis van de omgevingsanalyse) 
 In afstemming met de werkgroep Programma Collectieve Taken 2020-2022 

programmeren van de onderwerpen, zodat ze op termijn opgenomen kunnen worden 
in de werkprogramma’s. 

 
2020 
 Programmeren en uitvoeren werkzaamheden. 
 

Planning 
geheel 2019 met doorloop naar 2020 en verder. 

Middelen 
2019: 200 uur 
2020: 200 uur 
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P3 - Omgevingswet  

 

Thema 
Omgevingswete overzicht onderwerpen 

Toelichting thema 
De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in 2021 van kracht. De OMWB moet zich samen 
met de eigenaren voorbereiden.  

Probleemstelling 
De Omgevingswet heeft direct effect op het werkpakket van de OMWB. Wanneer de OMWB 
zich niet voorbereidt ontstaan er in ieder geval drie problemen: 

a. Als de OMWB de nieuwe regelgeving niet kent, kan de dienst niet functioneren 
onder het nieuwe stelsel. Een goede verkenning van de nieuwe regelgeving, het 
vergaren van kennis  en de voorbereiding van (bedrijfs)processen is essentieel. 

b. Diverse deelnemers bereiden zich al voor op de nieuwe wet en de bijbehorende 
werkwijze. De Omgevingswet streeft naar een samenhangende benadering van 
onze leefomgeving. Aangezien een deel van de milieu- en omgevingsexpertise bij 
omgevingsdiensten is belegd, moet de OMWB een rol spelen in de pilots van haar 
deelnemers. Daarbij is het ook van belang dat de OMWB kennis opbouwt over de 
beleidsmatige keuzes die de gemeenten  en provincie maken. Deze vormen de 
basis voor de opdrachtverstrekking. 

c. In 2019 worden er nieuwe regelingen en besluiten gepubliceerd. Om te toetsen of 
dit uitvoerbare regelgeving oplevert en om het nieuwe instrumentaria te 
verkennen, is het van belang dat de OMWB meedenkt met deelnemers, 
netwerkpartners en ministeries over de nieuwe regels en besluiten. 

Doelstelling 
a. Voorbereiding implementatie. De OMWB bereidt zich voor op de implementatie 

door de nieuwe wetgeving te verkennen en eigen te maken, en de 
bedrijfsprocessen aan te passen waar nodig en mogelijk. 

b. Begeleiding en facilitering pilots. De OMWB is betrokken bij alle pilots van 
deelnemers, zeker wanneer het Omgevingsvisies, Omgevingsplannen en 

Omgevingsvergunningen betreft. Tevens kennisopbouw over beleidsmatige 
keuzes van de deelnemers. 

c. Ontwikkeling instrumenten / regelingen. De OMWB speelt samen met haar 
deelnemers en partners een actieve rol in consultaties en werkgroepen om zorg 
te dragen voor een goed werkend omgevingsstelsel waarin de balans tussen 
beschermen en benutten zorgvuldig bewaakt wordt. 

Beoogd resultaat 
a. Een omgevingsdienst met ten aanzien van de Omgevingswet kundige adviseurs, 

vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. In 2019 ligt de nadruk op 
de globale contouren, in 2020 zal het meer om de details gaan van nieuwe 
regelgeving. 

b. Samenwerkingsvormen met alle deelnemers op het gebied van de Omgevingswet. 
Medio september 2018 staat de teller op 19 samenwerkingsverbanden. 

c. Enerzijds een constructieve bijdrage aan nieuwe uitvoeringsregelingen en de 
doorwerking in regels van deelnemers en anderzijds bekendheid met het in te 
zetten instrumentarium. Hierbij is de stip op de horizon een goed werkend 
Omgevingsstelsel per 2021. 

Planning 
Geheel 2019. 

Middelen 
1.350 uur 

 

 


