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Samenvatting

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het
Ministerie van het Justitie heeft Andersson Elffers Felix (AEF) verkennend onderzoek gedaan
naar 'de staat van de handhaving' bij gemeenten. Het betreft een kwalitatief onderzoek in een
beperkt aantal (13) casusgemeenten. Onderwerp van onderzoek is de vergunningverlening en
handhaving van gemeentelijke veiligheidsvoorschriften ten aanzien van bouw en inrichtingen
(bouw-, milieu- en brandveiligheidsregelgeving). Doel is meer inzicht te krijgen in:

- personeelsformatie en middelen
- organisatie van de vergunningverlening en handhaving
- productie
- werkwijzen
- normen en kengetallen.

In periode februari/mei zijn bij de casusgemeenten rond de bovenstaande onderwerpen
gegevens verzameld en gesprekken gevoerd (op ambtelijk niveau). Daarna zijn de
onderzoeksgegevens geanalyseerd. De aangeleverde gegevens zijn door de gemeenten
bilateraal getoetst. De gevonden verschillen en de verklaring van de gevonden verschillen in de
analyse zijn plenair getoetst.

De 13 gemeenten zijn op basis van een zorgvuldige procedure geselecteerd. Na de selectie is
getoetst of het qua structuur geen a-typische gemeenten zijn. Het onderzoek geeft een eerste
beeld van de handhaving in 'modale Nederlandse gemeenten'. De (vier) grote steden en
gemeenten met minder dan 20.000 inwoners vallen daar buiten; deze zijn niet onderzocht.

Hieronder zijn de belangrijkste observaties weergegeven.

Het gebruik van normen
Met betrekking tot normen kan een onderscheid worden gemaakt naar handhavingsnormen en
naar productienormen. Onder een handhavingsnorm wordt hier verstaan: het gewenste
handhavingsniveau. De handhavingsnormen geven de bestuurlijke ambities aan op het terrein
van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving en welke risico's het bestuur
acceptabel acht. De productienormen geven de relatie aan tussen het risico van een inrichting
en de intensiteit van de inzet (weergegeven in uren en controlefrequenties) die nodig is voor
een professionele toetsing in het kader van vergunningverlening en handhaving. Hanteren van
normen ziet AEF als één van de noodzakelijke verschijningsvormen van professioneel
handhavingsbeleid. Op de door ons bestudeerde terreinen komen in de casusgemeenten
duidelijk verschillen naar voren. In aflopende volgorde ontstaat het volgende beeld:

De casusgemeenten hebben in de meeste gevallen (negen) voor de brandweer eigen normen
ontwikkeld. De algemeen geaccepteerde prevap-norm (preventie actie plan) is daarbij als
uitgangspunt gehanteerd. Zeven van de dertien casusgemeenten hebben voor milieu eigen
normen ontwikkeld. De basis daarvoor ligt meestal in de BUGM/VOGM normen1. Op het terrein
van bouw- en woningtoezicht (BWT) wordt het minst met normen gewerkt. Enkele
casusgemeenten hebben eigen normen ontwikkeld. In casusgemeenten met eigen
productienormen zijn deze ook formeel vastgesteld door de gemeenteraad.
Kortom: voor alle drie de terreinen gelden er in de casusgemeenten verschillende opvattingen
over normen. Belangrijk is te constateren dat er, behoudens voor de brandweer, geen
algemeen geaccepteerde beroepsstandaard voor de normering van vergunningverlening en
handhaving is.

1
 (Vervolg) Bijdrageregeling Uitvoering (Ontwikkeling) Gemeentelijk MiIieubeleid
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Programmatisch handhaven en het gebruik van instrumenten
Naar aanleiding van de analyses van de rampen in Enschede en Volendam wordt algemeen
aanbevolen om de verschillende onderdelen van de handhaving beter op elkaar af te stemmen
en om op een meer programmatische wijze te handhaven.

We zien dat geïntegreerde handhavingsprogramma's voor zowel brandweer als milieu als
bouw- en woningtoezicht in een beperkt aantal casusgemeenten in ontwikkeling zijn. In de
andere casusgemeenten zijn er (nog) geen integrale handhavingsprogramma's.
Het merendeel van de casusgemeenten werkt met werkplannen voor de afzonderlijke terreinen
(brand, milieu, BWT), in deze werkplannen zijn alleen gegevens over te realiseren uren
(gekoppeld aan de beschikbare formatie) opgenomen en geen beoogde kwantitatieve
resultaten.

Opnieuw vormt de brandweer hierop een uitzondering: het instrument activiteitenplan of
bedrijfsplan wordt bij de helft van de casusgemeenten intensief gebruikt en is bij drie
gemeenten in ontwikkeling. Dit instrument kent een behoorlijke mate van gedetailleerdheid.
Het bestuur kan hiermee prioriteiten stellen en de voortgang monitoren.

Formatie, productie en functieschalen
In het onderzoek is geïnventariseerd hoeveel formatie er wordt ingezet op vergunningverlening
en handhaving, hoeveel 'productie' daar mee gerealiseerd wordt en wat het niveau van de
formatie is.

Tabel2: gemiddelde aantallen fte voor de grote en de kleine casusgemeenten per 10.000
inwoners voor handhaving (Ver= vergunningverlening, T&H= toezicht en handhaving, Tot= totaal).

Brand BWT Milieu Totaal generaal
Ver T&H Tot Ver T&H Tot Ver T&H Tot Ver T&H Tot

Groot 0,29 0,20 0,50 0,76 0,92 1,98 0,55 0,79 1,34 1,60 1,91 3,82
Klein 0,40 0,16 0,75 1,11 0,58 1,85 0,54 0,69 1,23 2,05 1,43 3,82

De tabel maakt het mogelijk de inzet voor de handhaving te vergelijken tussen de grotere en
kleinere casusgemeenten: het algemene beeld is dat de formatie per 10.000 inwoners bij grote
en kleine gemeenten ongeveer gelijk is. De kleine gemeenten concentreren hun aandacht op
verlening; de grote meer op toezicht en handhaving.

2 de totalen wijken in enkele gevallen af van de som der onderdelen. Dat komt omdat in
deze gevallen de gegevens over de afzonderlijke onderdelen niet bekend zijn. De
verhouding tussen grote en kleine gemeenten op die afzonderlijke onderdelen is hiervoor
gecorrigeerd.
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Tabel: gemiddelde productie op handhavingsgebied per jaar, per 10.000 inwoners
(Ver= Vergunningverlening, T&H= toezicht en handhaving)

Brand BWT Milieu Totaal generaal
Ver T&H Ver T&H Ver T&H Ver T&H

Groot 8 29 114 188 9 44 131 261
Klein 22 22 115 118 10 57 147 197

Uit deze tabel blijkt dat de kleine gemeenten meer verlenen dan de grote gemeenten, en dat de
grote gemeenten een hogere productie per 10.000 inwoners hebben voor toezicht en
handhaving. Deze observatie spoort met de conclusie uit de vorige tabel, dat de kleine
gemeenten relatief meer formatie inzetten voor Verlening en de grote meer voor Toezicht en
Handhaving.

Tabel: gemiddelde functieschaal medewerkers vergunningverlening en handhaving

Gemiddelde schaal Brand BWT Milieu
Groot 7,9 9,5 9,5
Klein 8,5 8,9 8,8

De functieschalen van de medewerkers in de grote casusgemeenten zijn gemiddeld genomen
iets hoger dan in de kleine casusgemeenten. Het verschil is echter niet groot.

Organisatie, functiescheiding en handhavingsoverleg
Een beoordeling van de handhavingsorganisatie wijst uit dat er in de casusgemeenten niet
gesproken kan worden van 'de handhavingsorganisatie'. Die bestaat uitsluitend virtueel. De
verschillende handhavingsfuncties en de verschillende clusters zijn verspreid binnen de
gemeentelijke organisatie aanwezig.

Functiescheiding tussen vergunningverlening en toezicht/handhaving komt bij brand en bouw-
en woningtoezicht meestal niet voor. Bij milieu vaak wel.

In vijf van de dertien casusgemeenten (zowel klein als groot) is er sprake van een integraal
handhavingsoverleg. In de meeste gevallen is dat recentelijk (in de afgelopen één á anderhalf
jaar) opgestart.

Bestuurlijke betrokkenheid, rapportage en 'temperatuur'
In het onderzoek is gekeken naar de betrokkenheid van het bestuur bij de handhaving;
betrokkenheid in de meer praktische zin. Wat opvalt is dat de gemeenteraad in zowel de grote
als de kleine casusgemeenten in praktische zin maar beperkt betrokken is bij de beleidsvorming
en prioritering. Slechts in twee kleinere casusgemeenten is wel sprake van sterke praktische
bestuurlijke betrokkenheid bij het formuleren van prioriteiten en het beleid. Bij de meeste
casusgemeenten wordt er (alleen) gerapporteerd in het kader van de begrotingscyclus. Over
incidenten en de inzet van dwangmiddelen wordt overigens vrijwel altijd gerapporteerd aan de
Raad.

Als gekeken wordt naar de betrokkenheid in de meer emotionele zin dan valt op dat er in de
grotere casusgemeenten meer bestuurlijke aandacht voor het thema handhaven bestaat dan in
de kleinere casusgemeenten. De aandacht voor het thema handhaven is de afgelopen jaren
sterk toegenomen, ook bij gemeentebesturen. Vooralsnog heeft dit in de meeste
casusgemeenten echter nog niet geleid tot een bijstelling van prioriteiten en het beleid.

Zelfevaluatie kwaliteit door de professionals
De ondervraagde sleutelfiguren van de casusgemeenten kwalificeren de kwaliteit van de
medewerkers als 'voldoende'. Over de hele linie is er volgens de betrokkenen sprake van een
formatietekort, dat te maken heeft met drie ontwikkelingen:
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- de bestuurlijke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp is toegenomen hetgeen leidt
tot extra vragen vanuit het gemeentebestuur en dus tot extra werk

- 'de markt' trekt aan de goede mensen, er is personeelsverloop, er zijn zo nu en dan vacatures,
het begeleiden van mensen kost extra tijd

- er worden hogere eisen gesteld (in algemene termen geformuleerd) aan de kwaliteit van de
handhaving.

De discussie over 'hoe goed is goed genoeg' wordt overigens wel breed (op ambtelijk niveau)
gevoerd. Deze kwaliteitsdiscussie ontbeert vooral bij BWT en enigszins bij milieu enige
'hardheid' omdat het ontbreekt aan normen. Bij de brandweer vindt een inhaalslag plaats, mede
mogelijk gemaakt door extra impulsen van het rijk. De sleutelfiguren zijn van mening dat bij
BWT er een groot tekort is, dat door het gebrek aan normen echter moeilijk te kwantificeren is.
Bij milieu is er een wisselend beeld.

Handhavingstekort
Er lijkt sprake te zijn van een professioneel, juridisch en formatief tekort op vergunningverlening
en handhaving in de casusgemeenten. Het formatieve tekort op vergunningverlening en
handhaving bij brand is op berekend op circa 27 fte. Voor milieu en BWT kan het formatief
tekort niet berekend worden omdat voor die sectoren algemene productienormen ontbreken
(zie ook 'normen'). De berekening van het formatieve tekort op verlening en handhaving kan,
met de nodige slagen om de arm, worden geëxtrapoleerd naar de situatie voor alle
Nederlandse gemeenten. Het formatieve tekort op vergunningverlening en handhaving bij
brand voor heel Nederland komt dan op 465 fte.

Ontwikkelen normen en kengetallen
Zoals ook in de observatie over normen weergegeven, ontbreekt het bestuurders veelal nog
aan normen en kengetallen om de handhaving door gemeenten te beoordelen en te besturen.
De consequentie daarvan is dat bestuurders geen inzicht hebben in de staat van de handhaving
en dat ze evenmin de ontwikkeling van de handhaving in de tijd kunnen volgen binnen hun
gemeenten.

Een deel van de opdracht was daarom om normen en kengetallen te ontwikkelen als handvat
voor bestuurders. Dit is gebeurd in samenspraak met sleutelfunctionarissen uit de betrokken
gemeenten. Het is goed mogelijk gebleken om dat te doen, voortbouwend op datgene wat
enkele gemeenten al hadden ontwikkeld. Voorwaarde is wel dat het bestuur van een gemeente
allereerst prioriteiten stelt in haar beleid. Vervolgens kunnen op basis van deze prioriteiten
normen worden gedefinieerd en de bijbehorende kengetallen. In hoofdstuk 9 wordt hier een
voorproefje van gegeven, in de bijlage Normen en kengetallen is dit verder uitgewerkt.


