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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag Veiligheid, vergunningen en handhaving 2019’. Het opstellen van dit 
document is niet vrijblijvend. Op grond van artikel 21.1 van de Wet milieubeheer, artikel 10.1 van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 7.7. van het Besluit omgevingsrecht moeten burgemeester en 
wethouders jaarlijks verslag doen aan de gemeenteraad over hun beleid met betrekking tot de 
uitvoering van de bestuursrechtelijke handhaving van deze wetten. De uitkomst van deze 
beschouwing wordt meegenomen in de voorbereiding op de volgende uitvoeringsprogramma’s. Het 
jaarverslag dient om verslag te doen van de wijze waarop de in het uitvoeringsprogramma geplande 
taken in 2019 zijn uitgevoerd. Het is een verantwoordingsdocument dat tevens dient als instrument 
voor evaluatie en (eventueel) beleidsaanpassing.  
 
Leeswijzer  
Dit jaarverslag beschrijft per aandachtgebied de resultaten van 2019. In hoofdstuk 2 worden de 
resultaten op het gebied van de Wabo beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten op het 
gebied van APV, bijzondere wetten en parkeren. In hoofdstuk 4 komen de resultaten van de FUMO 
en de Veiligheidsregio Fryslan (VRF) aan de orde. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten weer van 
handhaving.  

  



  

2 
 

2.   
Hoofdstuk 2. Wabo 
 

2.1 Wabo vergunningen 
 
Algemeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Burgemeester en wethouders zijn in veel gevallen het bevoegd gezag als het gaat om de behandeling 
van Wabo vergunningen en diverse soorten meldingen. Harlingen biedt de mogelijkheid om 
voorafgaand aan het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning in overleg te treden 
(vooroverleg). Daarnaast wordt informatie verschaft omtrent de voor een project benodigde 
toestemmingen. 
 
De cijfers 
 
Vergunningen en 
meldingen  

Werkelijk 

aantal 

vergunningen 

2018 

Werkelijk 

aantal  

uren  

2018 

Geschat 

aantal 

vergunningen 

2019 

Geschat 

aantal 

uren 

2019 

Werkelijk 

aantal 

vergunningen 

2019 

Werkelijk 

aantal 

uren  

2019 

Omgevingsvergunningen 
bouw  
c.a. regulier 

219 1314 207 1242 243 1317 

Omgevingsvergunning 
bouw  
c.a.  uitgebreid 

8 96 6 72 10 108 

Omgevingsvergunningen  
Monument   

28 168 24 144 48 260 

Vooroverleg 14 64 14 84 29 157 

Brandveilig gebruik 
(melding) 

5 20 3 12 6 21 

Activiteit slopen 4 12 3 9 3 8 

Sloopmeldingen bedrijf 53 26 48 24 70 32 

Sloopmeldingen 
particulier 

17 34 17 34 30 54 

Kapvergunningen 27 54 26 52 32 58 

Activiteit inrit 20 60 20 60 11 30 

Activiteit  reclame 20 40 19 38 11 20 

Activiteit  
aanlegvergunning 

14 64 14 56 1 4 

Activiteit  afwijking  
bestemmingsplan 

18 72 15 60 39 141 

Activiteit milieu 7 7 7 7 9 8 

Balie en telefoon, e-mail     600  600 

Balie in dorpshuizen 
Midlum /Wijnaldum  

   100  - 

Huisbezoeken 
aanvragen  

   100  50 

Afhandeling 
bezwaarschriften  

8 120 15 150 12 108 

Welstandscommissie en 
Veiligheidsregio Fryslan 
(VRF)r p.w. 

   150  150 

Totaal uren  2151    2994  3126 
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De toelichting 
 
De verwachte beschikbare capaciteit voor vergunningverlening bouw was 2 fte in 2019. Dat 
betekende een geplande reguliere productie van 2800 uur.  
Een van de vergunningverleners werd 100 uur ingezet op crisisbeheersing. Hierbij draait de 
vergunningverlener eens in de 6 weken een piketdienst bij Veiligheidsregio Friesland (VRF) en is 
beschikbaar voor incidenten en/of crises in de gemeente Harlingen en Waadhoeke. Als er een 
incident of calamiteit voordoet, kan dit vereisen dat de betreffende medewerker ter plaatse gaat. 
Indien er een inzet plaatsvindt, kan dit een lange nasleep hebben. Er zijn bijkomende 
werkzaamheden zoals: overdracht verzorgen, bijdrage leveren aan rapportage, bijwonen van 
vergaderingen het volgen van cursussen. 
In het uitvoeringsplan 2019 is aangegeven dat er een kleine ondercapaciteit is in 2019. Om het 
urentekort op te vangen is er een medewerker vergunningverlening ingehuurd die in totaal 426 uur 
gewerkt heeft.   
 
Het aantal omgevingsvergunningen is gestegen in 2019 (zie voor meer informatie paragraaf 2.2). 
 
Een project op het gebied van archeologische monumenten is behoorlijk arbeidsintensief geweest. Er 
zijn verschillende overleggen geweest over legalisering van de werkzaamheden en ook het toezicht 
was intensief. 
 
Naast het afhandelen van vergunningen en meldingen is onder andere veel tijd besteed aan vragen 
die via de balie, telefoon of mail zijn gesteld.  
 
De huisbezoeken waar in 2018 mee gestart is, zijn voortgezet in 2019. Hierbij komt de 
vergunningverlener op locatie om de aanvraag door te spreken. 
 
In 2019 is voor het eerst digitaal gewerkt. De vergunningen zijn volledig digitaal afgehandeld. 
De vergunningverleners hebben ondanks de hoge werkdruk de gestelde doelen in het 
uitvoeringsplan 2019 gehaald.  Alle aanvragen zijn binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en de 
aanvragen zijn getoetst aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  
Om de doelen in het uitvoeringplan te kunnen halen, vond de toetsing minder diepgaand plaats dan 
vergunningverlening wenselijk acht. Er is minder streng getoetst op het Bouwbesluit. 
Om binnen de afhandelingstermijnen te blijven moest de wettelijke afhandelingstermijn regelmatig 
worden verdaagd.  
 
 
 

Conclusie  
In 2019 is voor het eerst volledig digitaal gewerkt bij het behandelen van de vergunningaanvraag. 
Het aantal omgevingsvergunningen is toegenomen. Ondanks de grote werkdruk zijn alle 
vergunningen binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. De in het uitvoeringsprogramma 2019 
gestelde doelen zijn gehaald.  
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2.2  Wabo vergunningen 2018-2019 
 
Staafdiagram werkelijk aantal vergunningen 
 

 
 
 
In bovenstaand staafdiagram worden de werkelijke aantallen vergunningen en meldingen Wabo van 
2019 vergeleken met de werkelijke aantallen van 2018. 
Het valt op dat het aantal omgevingsvergunningen gestegen is (bouw regulier, uitgebreid en 
monument).  
 
In 2019 is het aantal omgevingsvergunningaanvragen voor het onderdeel woningen gestegen. Er zijn 
veel grote projecten geweest en daardoor zijn er meer leges ontvangen.  
Verder is het aantal omgevingsvergunningen voor monumenten gestegen vergeleken met 2018. De 
verklaring hiervoor ligt in de economische groei, toename van wonen boven winkels en 
energietransitie (bv. isolatie, zonnepanelen).  
 
Verder is er een stijging te zien in onder andere de sloopmeldingen bedrijf en particulier. 
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Staafdiagrammen werkelijk aantal uren 
 

 
 
In bovenstaand staafdiagram wordt het werkelijk aantal uren Wabo vergunningen (totaal) van 2019 
vergeleken met 2018. Het aantal fte op jaarbasis is gestegen ten opzichte van 2018. 
 
 

 

 

 
In bovenstaand staafdiagram wordt het  werkelijk aantal uren Wabo vergunningen van 2019 
vergeleken met het werkelijk aantal van 2018. Alleen activiteiten met een relatief hoge 
urenbesteding zijn opgenomen in het diagram. 
 
De urenbesteding voor omgevingsvergunningen bouw is redelijk gelijk gebleven, terwijl bij 
omgevingsvergunning monument een stijging in de uren is in 2019. Er zijn verder meer uren besteed 
aan vooroverleg in 2019. 
 
In het uitvoeringsplan en jaarverslag zijn in 2019 nieuwe activiteiten opgenomen zoals: balie, 
telefoon en e-mail, en welstandcommissie en VRF. In de praktijk gaat er relatief veel tijd zitten in het 
beantwoorden van vragen via balie, telefoon en e-mail. 
 
 

0

2000

4000

Totaal uren (op
jaarbasis)

2151 
3126 

W
e

rk
e

lij
k 

aa
n

ta
l u

re
n

 
Werkelijk aantal uren  
Wabo vergunningen 

2018

2019

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

W
e

rk
e

lij
k 

aa
n

ta
l u

re
n

 

Vergunningen en meldingen 

Werkelijk aantal uren (Wabo vergunningen) 

2018

2019



  

6 
 

 

2.3 Wabo toezicht 
 
Algemeen 
 
Het toezicht op het gebied van de Wabo heeft in 2019 plaatsgevonden naar aanleiding van een 
vergunning, melding, signaal of klacht. Daarnaast komt het voor dat toezicht nodig was bij 
handhavingszaken. In het uitvoeringsprogramma voor 2019 is een aantal uren toegekend aan het 
Wabo toezicht. Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan betrekking hebben op 
reguliere en uitgebreide omgevingsvergunningen. Naast fysieke kenmerken is ook gekeken naar 
aspecten als aard en omvang van het gebruik en het soort gebruiker. Deze factoren kunnen van 
invloed zijn op het naleefgedrag bij de uitvoering van bouwwerken. Voor de andere activiteiten van 
de toezichthouders is tevens een schatting gemaakt in het uitvoeringsprogramma.  
 
De cijfers 
 

 

Werkelijk 
aantal 
zaken 
2018 

Werkelijk 
aantal 
uren 
2018 

Geschat 
aantal 
zaken  
2019 

Geschat 
aantal 
uren 
2019 

Werkelijk 
aantal 
zaken 
2019 

Werkelijk 
aantal 
uren 
2019 

Toezicht Wabo           

Bouwen 306 1410 220 1255 158 900 

Slopen particulier 25 90 40 200 34 170 

Afwijking bestemmingsplan  2 10 10 60 28 168 

Activiteit aanleg 2 20 2 10 2 10 

Signaaltoezicht 30 40 50 75 37 56 

Afhandeling klachten en 
meldingen  

60 300 50 350 46 322 

Toezicht bij handhavingszaken  12 80 15 90 46 276 

Toezicht bij monumenten 45 250 80 240 45 135 

Beleidswens extra toezicht 
binnenstad  

   1200  1000 

Totaal uren  2200  3480  3037 

 
 
De toelichting 
 
De geraamde beschikbare tijd voor toezicht op het gebied van de Wabo was in 2019 2,55 fte. Dit 
komt overeen met ca. 3577 uur voor directe productie. 
Het toezicht bestond uit twee vaste medewerkers en daarnaast zijn er vanaf april/mei 2019 twee 
medewerkers ingehuurd (ca. 750 uur). 
Verder werd er ondersteuning geboden vanuit het project ‘Harlingen werkt’. De betreffende collega 
heeft administratieve werkzaamheden verricht in Squit met als doel meer structuur aan te brengen 
in documenten.  
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dit leidt tot ingrijpende veranderingen binnen 
toezicht Wabo van gemeentes. Een van de toezichthouders is daarom ingezet in een project van de 
gemeente Harlingen ter voorbereiding van de nieuwe wet. 
 
Begin 2019 besteedde Wabo toezicht veel tijd aan het wegwerken van achterstanden. Er is voor het 
eerst volledig digitaal gewerkt dankzij nieuwe tablets. 
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Als het bouwwerk niet voldoet aan de voorwaarden van het Bouwbesluit, moet er gehandhaafd 

worden. Tijdens bouwcontroles komt toezicht echter af en toe in aanraking met burgers die in 

bijzondere omstandigheden leven. In deze gevallen wordt het Gebiedsteam benaderd, zodat een 

passende oplossing gezocht kan worden. Omgekeerd komt het ook voor dat het Gebiedsteam 

contact zoekt met Bouw- en Woningtoezicht. Dit gebeurt bijvoorbeeld als zij signaleren dat een 

burger in een woning leeft die slecht onderhouden is. 

Er is een inventarisatie gedaan op reclameborden/-zuilen waarbij gecontroleerd is of er al dan niet 
een omgevingsvergunning aangevraagd is. 
 
Relatief veel meldingen en klachten betroffen stankoverlast door het vrijkomen van rookgas. 
Toezicht kan dit probleem niet helemaal wegnemen. Wel wordt er een constateringsbrief opgesteld 
waarin de stook- en gedragsregels worden toegelicht.  Daarnaast kwamen er regelmatig klachten en 
meldingen binnen over geluidsoverlast. 
 
In februari 2019 is gestart met het controleren van 18 Bed & Breakfast’s in Harlingen. Er is ook 
gecontroleerd op andere vormen van toeristische verhuur zoals vakantiewoningverhuur, 
kamerverhuur (Airbnb), appartement verhuur etc. Van de 53 andere vormen van verhuur zijn er 48 
gecontroleerd in 2019.  
Er is gewerkt met een checklist waarin de volgende criteria zijn opgenomen: brandveiligheid, 
Bouwbesluit, aantal kamers, valt het binnen de bestaande bebouwing, is er melding gedaan bij de 
gemeente. 
Uit de controles is naar voren gekomen dat de eigenaren veelal niet op de hoogte zijn van het beleid. 
Daarnaast is  voor verhuurders vaak niet bekend onder welke soort toeristische verhuur de logies valt 
(termen B&B, Airbnb etc.).  Ook is men niet op de hoogte van de regels uit het bestemmingsplan. 
 
Bij bestemmingplan controles werd vaak illegale bewoning geconstateerd. 
In april 2019 heeft toezicht in een gezamenlijke actie met politie en FUMO bestemmingsplan 
controles uitgevoerd op een industrieterrein. De voorbereiding hiervan heeft veel tijd gekost. 
 
In 2019 zijn veel uren besteed aan het analyseren van luchtfoto’s van de gemeente. Deze zijn 
gebruikt om panden met asbestverdachte daken in kaart te brengen. Dit in het kader van het verbod 
op asbestdaken dat 1 januari 2025 ingaat.  
Verder is voor de binnenstad een analyse gemaakt van panden met zonnepanelen aan de hand van 
de foto’s. Er is geïnventariseerd welke panden zonnepanelen hebben zonder dat de daarvoor 
benodigde omgevingsvergunning is aangevraagd. Wabo toezicht heeft ca. 80 uren besteed aan het 
onderzoek. 
 

Conclusie 
In 2019 is er voor het eerst volledig digitaal gewerkt door Wabo toezicht. De controle van 
toeristische verhuur en het analyseren van panden met zonnepanelen waren belangrijke 
aandachtspunten. 
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2.4  Wabo toezicht 2018-2019 
 
Staafdiagrammen werkelijk aantal uren 
 

 
 
In bovenstaand staafdiagram wordt het werkelijk aantal uren Wabo toezicht (totaal) van 2019 
vergeleken met 2018. Het aantal fte op jaarbasis is gestegen ten opzichte van 2018. 
 

 
 
In het staafdiagram hierboven wordt per activiteit het werkelijk aantal uren van 2019 vergeleken met 
2018. 
 
Het valt op dat er in 2019 veel minder uren toezicht besteed zijn aan de activiteit bouwen dan in 
2018. Het aantal omgevingsvergunningen bouw is gestegen vergeleken met 2018 (zie ook paragraaf 
2.2). De verklaring voor het verschil is dat de bouw nog niet gestart is bij alle vergunningaanvragen. 
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Het aantal uren toezicht bij slopen particulier is toegenomen t.o.v. 2018. Dit komt doordat er ook 
meer sloopmeldingen particulier zijn binnengekomen in 2019 (zie ook paragraaf 2.2.). 
 
Het aantal uren toezicht bij handhavingszaken nam flink toe door een combinatie van factoren. 
Hierbij lopen zaken door van 2018 naar 2019. Verder zijn er meer zaken opgepakt (in bepaalde 
gevallen in samenwerking met het Gebiedsteam). Tenslotte is de registratie van de zaken verbeterd. 
 
Voor toezicht bij monumenten zijn de uren gedaald, maar het aantal zaken toezicht monumenten is 
gelijk gebleven. Een deel van de uren is opgenomen in de beleidswens extra toezicht binnenstad. 
Deze beleidswens is in 2019 voor het eerst opgenomen als activiteit in het uitvoeringsplan en 
jaarverslag. Hier zijn in 1000 uren aan besteed in 2019. 
 

 

 bijzondere wetten en parkeren 
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Hoofdstuk 3. APV, bijzondere wetten en parkeren 

 
3.1 Vergunningen APV en bijzondere wetten 
 
Algemeen 
In de APV van de gemeente staan verschillende vergunningplichtige activiteiten. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het houden van evenementen of het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. 
Naast vergunningplichtige activiteiten uit de APV worden ook vergunningen verleend die 
voortkomen uit landelijke wetgeving, zoals de Drank- en Horecawet (DHW), de Wet op de kansspelen 
of de Wet BIBOB. De burgemeester toetst bij de genoemde wetten bijvoorbeeld of de inrichting 
voldoet aan de daaraan gestelde eisen.  Voor de inhoudelijke beoordeling van dergelijke aanvragen 
en meldingen kan advies worden gevraagd aan medewerkers van andere afdelingen of de 
Veiligheidsregio Fryslân (voor de DHW alleen bij evenementen). 
 
De cijfers 

 

Werkelijk 
aantal 
zaken 
2018 

Werkelijk 
aantal 
uren 
2018 

Geschat 
aantal 
zaken  
2019 

Geschat 
aantal  
uren  
2019 

Werkelijk 
aantal 
zaken 
2019 

Werkelijk 
aantal  
uren  
2019 

Meldingen evenement  50 50 45 45 40 40 

Reguliere evenementen, vergunningen  60 360 62 372 65 390 

Evenementen, vergunningen meerdaags (B en C)  15 250 18 144 23 184 

Standplaatsvergunningen 5 10 6 12 7 14 

Voorwerpen o/a de weg  7 7 15 15 35
1
 35 

Carbid    4 6 4 6 

Kledinginzameling    5 2,5 5 2,5 

Terrasvergunningen  10 15 11 16,5 12 18 

Gedoogbeschikkingen exploiteren coffeeshop    2 4 2 4 

Gedoogbeschikkingen coffeeshop, wijz. 
leidinggevende  

  6 6 6 6 

Ontheffing art. 35 drank en horeca    40 40 50 50 

Drank en Horeca, wijziging leidinggevende    20 30 22 33 

Vergunning drank en horeca (incl. BIBOB toets)    7 56 10 80 

Vergunning speelautomaten  13 8 7 3,5 9 4,5 

Exploitatievergunning droge horeca (incl. BIBOB 
toets)  

  30 240 30 240 

Verklaring van geen bezwaar    15 12 12 9 

Vergunning Wet op de kansspelen    6 4,5 6 4,5 

Coördinatie evenementen    12 36 12 36 

Coördinatie Wet BIBOB  1 15 12 36 12 66
2
 

  

                                                 
1
Dit betreft 15 vergunningen Wabo en 20 vergunningen reclameborden. In totaal zijn er 3 vergunningen 

afgewezen. 
 
2
 Er zijn 30 extra uren besteed aan coördinatie Wet Bibob door een grote zaak. 
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 Werkelijk 
aantal 
zaken 
2018 

Werkelijk 
aantal 
uren  
2018 

Geschat 
aantal 
zaken 
2019 

Geschat 
aantal  
uren  
2019 

Werkelijk 
aantal 
zaken 
2019 

Werkelijk 
aantal 
uren 
2019 

Diverse overleggen extern (VRF en interne diensten, 
politie, Visserijdagen, nieuw evenement: 11 steden 
zwemtocht) 

30 105 40 120 40 120 

Balie en telefoon  
 

   200  153 

Horeca vergunning, ontheffing, leidinggevende 44 126     

Overige beschikkingen (stoken, carbid, kleding etc) 38 49     

Beleidsinput (ook raadsvragen)  245     

Ontwikkelingen operationeel  100     

       

Totaal   1340  1401  1496 

 

  
De toelichting 
 
Voor de vergunningverlening APV en Bijzondere Wetten was de capaciteit in 2019 0,89 fte. Er is 
daarnaast een collega in het team VVH die administratieve taken verricht op het gebied van APV en 
bijzondere wetten (ca. 150 uur). In 2019 is verder nog een medewerker ingehuurd die 100 uur 
ondersteuning geboden heeft. Er wordt gebruik gemaakt van een jaarkalender voor het plannen van 
de evenementen.  
 
In 2019 is er gewerkt op basis van het vastgestelde evenementenbeleid. De 11 stedenzwemtocht 
nam veel tijd in beslag. Ook is veel tijd besteed aan overleg met de organisatoren van evenementen.  
De meeste geplande aantallen zijn redelijk gelijk gebleven.  
Er zijn in 2019 meer artikel 35 DHW ontheffingen verleend dan geschat in het uitvoeringsplan. De 
reden hiervan is dat er bij meer evenementen/meldingen ook zwak-alcoholhoudende drank wordt 
verstrekt en men hiervoor een ontheffing aanvraagt. Ook zijn er meer Drank- en Horecavergunningen 
aangevraagd dan geschat. De verklaring hiervoor is dat er meer overnames/wijzigingen hebben 
plaatsgevonden bij horeca inrichtingen.    
  
Wat betreft de coördinatie Wet BIBOB waren er in 2019 evenveel zaken als geschat in het 
uitvoeringsplan. Het aantal uren is echter met 30 gestegen. Dit komt doordat er in 2019 een zwaar 
dossier behandeld is dat behoorlijk arbeidsintensief was.   
 
 

Conclusie 
De aantallen die gepland waren, zijn over het algemeen redelijk gelijk gebleven. De  
11 stedenzwemtocht nam veel tijd in beslag. 
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3.2  Vergunningen APV en bijzondere wetten 2018-2019 
 
Staafdiagram werkelijk aantal uren 

 

  
 
In bovenstaand staafdiagram wordt het werkelijk aantal uren vergunningen APV en bijzondere 
wetten (totaal) van 2019 vergeleken met 2018. Het aantal fte op jaarbasis is gestegen ten opzichte 
van 2018. 

 
Staafdiagram werkelijk aantal vergunningen 

 

 
 
In het staafdiagram hierboven wordt het werkelijk aantal vergunningen van 2019 vergeleken met 
2018. Hierin zijn een aantal types vergunningen opgenomen. In het diagram is af te lezen dat er in 
2019 een lichte daling is in de meldingen van evenementen. Ook zijn er iets minder vergunningen 
speelautomaten aangevraagd dan in 2018. 
 
Alle soorten evenementenvergunningen en de standplaats- en terrasvergunningen vertonen een 
lichte stijging vergeleken met 2018. Verder valt op dat er in 2019 meer overleggen zijn gevoerd dan 
in 2018. 
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3.3 Toezicht APV, bijzondere wetten en parkeren 
 
Algemeen 
 
Een veilige en leefbare woonomgeving is belangrijk voor inwoners. Boa’s openbare ruimte hebben 
daarbij een steeds belangrijkere rol. Zij zijn zichtbaar op straat en treden zo nodig op om buurten en 
wijken veilig en leefbaar te maken én te houden. Parkeercontrole en APV-toezicht en handhaving 
dragen bij aan een prettige en leefbare openbare ruimte. Continuïteit en een gerichte planning zijn 
belangrijk voor de effectiviteit. Voor 2019 zijn de bekende speerpunten wederom prioriteit. Het gaat 
bijvoorbeeld om parkeercontrole, foutparkeren, overtredingen van het aanlijngebod van honden, de 
drank en horeca, het afval en zwerfvuil en verweesde fietsen. Boa’s ondersteunen ook de veiligheid 
bij evenementen.   
 
De cijfers 

 

Werkelijk 
aantal 
uren 
2018 

Geschat 
aantal 
uren 
2019 

Werkelijk 
aantal 
uren 
2019 

Honden 105 250 250 

Evenementen 175 200 250 

Drank en Horeca 105 190 190 

Markt en standplaatsen 118 126 126 

Terrassen  75 72 72 

Parkeren 3310 3344 3627 

Afvalstoffenverordening 450 500 400 

Digitaal opkopers register 20 24 0 

Zwemmen 150 65 65 

Carbid 40 40 10 

Controle Basisregistratie personen (BRP) 30 100 100 

Signaaltoezicht 120 50 50 

Klachten en meldingen 150 100 100 

Vuurwerk 40 50 105 

Uitwegen en kappen 15 25 15 

Samenwerking politie 50 48 60 

Precario 90 90 20 

Stagebegeleiding 250 250 250 

Toezicht monumenten  50 50 10 

 Totaal  5343 5574 5700 

 
 
De toelichting 
 
Het geschat aantal uren voor toezicht APV, bijzondere wetten en parkeren 2019 was 5574 uur. 
In het uitvoeringsplan stond een geplande capaciteit van 4 fte voor de BOA’s vermeld. Echter door 
ziekte hebben 2 van de BOA’s minder uren kunnen werken. Daarom is in 2019 een extra BOA 
aangenomen die fulltime werd ingezet.  
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Er zijn in 2019 meer dan 50 klachten binnengekomen over hondenpoep. Het aantal klachten is 
daarmee ongeveer verdubbeld vergeleken met 2018.  
Er werden ook controles gedaan op hondenpoep, echter bleek het niet eenvoudig om hier ook op te 
handhaven. Op het moment dat BOA’s controleren, houden mensen zich vaak keurig aan de regels. 
Daarnaast kwamen er klachten binnen over loslopen van honden. Hier geldt wederom dat er veel 
controles werden gedaan, maar overtredingen lastig waren vast te stellen.   
Wat betreft bijtincidenten hebben de BOA’s behoefte aan meer kennis en middelen, bijvoorbeeld 
vanuit andere gemeentes. 
 
Het aantal evenementen in Harlingen is gegroeid en BOA’s krijgen ook steeds meer taken hierbij. 
Tijdens evenementen wordt er samengewerkt met de politie. Ook vooraf vinden veel 
werkzaamheden plaats, zoals overleg. 
 
Tijdens de basiscontrole Drank en Horeca is in 2019 geconstateerd dat 1 op de 3 horeca-inrichtingen 
niet beschikt over een leidinggevende vergunning. Bij sommige bedrijven waren de papieren niet op 
orde. Bij de leeftijdsgrenzencontrole zijn veel overtredingen geconstateerd. De BOA’s  gaven meer 
dan tien waarschuwingen. Het effect van de controles is dat bedrijven de regels beter leren kennen 
en minder overtredingen begaan. 
 
Wat betreft de controle parkeerbelasting en fout parkeren hebben in het begin van het jaar 2019 
strenge controles plaats gevonden op de Voorstraat. Hier werd 2x per dag gecontroleerd. Er zijn veel 
overtredingen vastgesteld. In de loop van het jaar is er minder frequent gecontroleerd. Er vond wel 
regulier dagelijks toezicht plaats. Het effect van de controles was dat het parkeergedrag verbeterde. 
Op het moment dat er minder controles werden gedaan, bleken mensen snel terug te vallen in het 
oude patroon. Er zijn ook controles gedaan in de avonduren. Daarbij is vooral veel fout parkeren 
geconstateerd. 
De doelstelling om 90% van de werkdagen controles te doen in de binnenstad is niet gehaald. De 
belangrijkste reden hiervoor is langdurige ziekte van de parkeertoezichthouder. Verder zijn er tot en 
met april 2019 storingen geweest in de software verbinding. Ook hebben er minder controles kunnen 
plaats vinden doordat PDA’s verouderd zijn en niet goed werkten.  
Het beleid  wordt hier op aangepast. In 2020 worden er nieuwe, moderne PDA’s ingekocht. Ook 
worden er nieuwe functionaliteiten aangeschaft voor het programma City Control (ondersteunende 
software waarmee Handhavers informatie kunnen vastleggen tijdens hun werk).  
Tenslotte zijn er minder parkeerboetes (€64.000,-) geïnd dan verwacht (€ 80.000,-). 
 
In 2019 zijn er ondergrondse containers geplaatst in de binnenstad van Harlingen. Bij de algemene 
controles is in de binnenstad meer zwerfvuil aangetroffen (naast i.p.v. in de ondergrondse 
containers). In de buitenwijken daarentegen was geen toename van afvalproblemen. Hier wordt 
gewerkt met losse afvalcontainers. 
 
Er zijn in 2019 ca. 15 controles Basisregistratie personen (BRP) gedaan. Er waren relatief veel 
werkzaamheden doordat er een paar grote zaken speelden. 
De meest voorkomende klachten en meldingen in 2019 betroffen: overhangend groen, (huis)dieren 
en burenruzies. 
 
In 2019 werkten BOA’s samen met de politie door een keer per maand een halve dag mee te lopen. 
In de loop van het jaar is de samenwerking geïntensiveerd en wordt er om de week meegelopen. 
Daarnaast vindt er vier keer per jaar een gezamenlijk overleg plaats. Een belangrijk speerpunt in de 
samenwerking is jeugd (bijvoorbeeld scholen en Vierkant).  
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Er zijn plannen in ontwikkeling om een speciale ‘jeugd BOA’ aan te stellen. De jeugd BOA pakt 
kleinere overlast zaken rond jeugd aan en kan indien nodig handhavend optreden. Daarnaast is er in 
2019 een start gemaakt met het opstellen van een handhavingsarrangement. Het doel hiervan is om 
de taakverdeling tussen politie en BOA’s helder in kaart te brengen.   
 
In 2019 zijn er opnieuw stagiaires begeleid van de ROC Friese Poort en RSG Simon Vestdijk. Tijdens 

de beroepsdagen ROC Friese Poort heeft er drie keer gedurende het jaar een klas scholieren 

meegelopen met de BOA’s. De BOA’s  hebben elke een klein groepje scholieren begeleid bij het 

uitvoeren van verschillende taken op het gebied van o.a. ‘honden’ en ‘parkeren’.  

Er is veel tijd besteed aan gesprekken en beoordelingen e.d. van stagiaires, maar dit levert ook veel 
op. Het heeft geleid tot positieve reacties van burgers en bijgedragen aan een grotere zichtbaarheid 
van BOA’s in de gemeente Harlingen. 
 
 

Conclusie 
In 2019 is er meer tijd besteed aan evenementen dan in 2018. Op het gebied van 
parkeerbelastingen en fout parkeren zijn in 2019 minder controles gedaan dan gepland. Strenge 
controles aan het begin van het jaar hadden tot gevolg dat het parkeergedrag verbeterde. 
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3.4 Toezicht APV, bijzondere wetten en parkeren 2018-2019 
 
Staafdiagrammen werkelijk aantal uren 

 

 
 
In bovenstaand staafdiagram wordt het werkelijk aantal uren toezicht APV, bijzondere wetten en 
parkeren van 2019 vergeleken met 2018. Het aantal fte van handhaving is op jaarbasis is gestegen 
ten opzichte van 2018. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaand staafdiagram wodt het werkelijk aantal uren van handhaving in 2019 vergeleken met 

2018. Alleen de activiteiten met de grootste afwijkingen in uren zijn opgenomen in het diagram. 

In de toegevoegde tabel parkeren is af te lezen dat er in 2019 fiks meer uren besteed zijn aan deze 

activiteit. De activiteiten honden, evenementen, drank en horeca, controle BRP en vuurwerk 

vertonen ook een stijging in uren vergeleken met 2018. Voor de overige activiteiten is een daling van 

het aantal uren te zien in het diagram. 
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Hoofdstuk 4. FUMO en VRF 
 

4.1 FUMO 
 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht het milieutoezicht op de zwaardere milieu-inrichtingen (de zgn. 
basistaken) uit te besteden aan regionale uitvoeringsdiensten. Voor de provincie Friesland heet deze 
uitvoeringsdienst de “Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing” (FUMO). De gemeente Harlingen 
heeft ervoor gekozen al haar uitvoerende taken (ook de zgn. plustaken) op het gebied van milieu uit 
te besteden aan de FUMO. 
 
Milieu-inrichtingen worden periodiek gecontroleerd. De frequentie van controles is afhankelijk van 
de zwaarte van het bedrijf. Zwaardere bedrijven worden vaker en intensiever gecontroleerd dan 
lichte bedrijven. Per type bedrijf geldt een vastgestelde controlefrequentie. De FUMO heeft ook in 
2019 voor de gemeente Harlingen de controles uitgevoerd. Indien bij de controles overtredingen 
werden geconstateerd, heeft de FUMO namens de gemeente een handhavingstraject ingezet. Dit 
heeft in 2019 niet tot een officiële vooraankondiging last onder dwangsom geleid.  
 
Binnen de gemeente Harlingen zijn drie bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de 
provincie. De gemeente heeft geen toezichthoudende taken bij deze bedrijven. Het gaat om de 
ReststoffenEnergieCentrale (REC), Visser Afvalverwerking Transport en Recycling en Westra 
Groenrecycling. 
 
Bij de start van de FUMO  is de zgn. Fryske norm vastgesteld op basis waarvan het aantal benodigde 
capaciteit is bepaald. Op basis van deze norm is ook de begroting vastgesteld.  
Gebleken is dat de Fryske norm niet haalbaar is. Een nieuwe norm heeft de FUMO ook in 2019 nog 
niet vast kunnen stellen. De planning voor 2019 was wel al naar beneden bijgesteld op basis van 
ervaringen uit voorgaande jaren. Hierbij heeft de FUMO wel nadrukkelijk prioritiet gegeven aan het 
controleren van de risicovolle bedrijven.  
 
De FUMO en zijn deelnemers zijn in 2019 gestart met een Fryslân-breed uitvoeringsprogramma voor 
de basistaken. Dat is nieuw, zowel voor de deelnemers als voor de FUMO. Daarom is voor het jaar 
2019 een ‘eerste proeve’ gemaakt. In 2019 was 20% van de toezichturen hiervoor gereserveerd met 
een bandbreedte van + of – 25%.   
In deze eerste proeve ging het om 7 onderwerpen die provincie-breed zijn opgepakt. Daarnaast zijn 
er via het programma voor 2019 nog 2 lokale speerpunten (couleur lokale) opgepakt. 
 
Inrichtinggebonden basistaken 

1. Natte koeltorens 
De FUMO heeft gekeken naar het naleefgedrag van de in Fryslân bekende natte 
koeltorens. Bij inrichtingen waar de kans op aanwezigheid van een natte koeltoren hoger 
is, is tijdens reguliere controles extra aandacht gegeven aan het identificeren en 
registreren van deze installaties, zodat een meer volledig overzicht is ontstaan. 

2. Actualisatie vergunningen afvalbedrijven   
In Fryslân zijn ongeveer 110 bedrijven die zich bezig houden met de inzameling en 
verwerking van afvalstoffen. De FUMO is bij deze bedrijven nagegaan of de vergunning 
voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen 
of categorieën afvalstoffen zoals beschreven in het afvalbeheerplan en heeft waar dat 
nodig was de vergunning(voorschriften) geactualiseerd. 
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3. Overbelaste geursituaties veehouderij   
In Fryslân zijn ca. 54 intensieve veehouderijbedrijven welke vallen onder de zgn. IPPC-
richtlijn (i.v.m. de uitstoot van fijnstof en ammoniak). De regelgeving is in 2018 
aangescherpt. De vergunningen van de IPPC-bedrijven waar sprake is van ‘overbelaste 
geursituaties’ moeten in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe regelgeving, 
waaraan deze bedrijven uiterlijk 2021 moeten voldoen. De FUMO heeft  
dossieronderzoek en bedrijfsbezoeken gedaan bij  54 IPPC bedrijven om te bepalen of 
sprake is van een overbelaste geursituatie en heeft waar dat  nodig was de vergunning 
geactualiseerd  ( 5 in 2019, rest volgt in 2020 e.v.). 

4. Net-niet Brzo-inrichtingen  (Besluit risico zware ongevallen) 
Fryslân kent een aantal bedrijven die niet onder de strenge Brzo-regelgeving vallen, maar 
waar incidenten wel een grote impact kunnen hebben op het milieu en de 
volksgezondheid. De FUMO heeft het overzicht van de 20 meest risicovolle bedrijven in 
Fryslân  geüpdatet op basis van expert-judgement.  Ze heeft inzicht gekregen in het 
naleefgedrag o.b.v. informatie uit onaangekondigde bedrijfscontroles.  Daar waar nodig 
heeft ze een actualisatie- of revisietraject van de vergunning opgestart.  

5. Lpg-stations   
In Fryslân kan op 89 tankstations LPG worden getankt. De FUMO wilde inzicht krijgen in 
het actuele naleefgedrag door aangekondigde controles uit te voeren en streefde naar 
een nalevingspercentage >95% bij onaangekondigde hercontroles.  De uitslag is nog niet 
bekend. 

 
Niet-inrichtinggebonden basistaken 

6. WEELABEX  (Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence) 
Sinds 1 juli 2015 moeten verwerkers van afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten (AEEA) over een certificaat beschikken waarmee zij aantonen dat zij deze 
apparaten op een juiste manier verwerken. Veel inzamelaars en verwerkers kapen een 
groot deel van de meest waardevolle afvalstromen weg voor de neus van producenten 
die deze materialen opnieuw als grondstof zouden willen gebruiken. In Fryslân werd 
geen aandacht aan dit onderwerp besteed. In 2019 heeft de FUMO zich gericht op 
enkele schakels in het begin van de keten. Daarbij heeft ze de inzet gericht op 
bedrijven/instanties die AEEA mogen innemen: distribiteurs, detailhandel, milieustraten 
en sociale werkplaatsen. In 2019 ligt de focus bij milieustraten. 

7. Actie Uil 
Dumpen van afval komt in heel Nederland voor, ook in Fryslân. Bij de FUMO is afgelopen 
jaren informatie binnengekomen over een specifieke vorm van afvaldumping in Fryslân. 
Met de Actie Uil wilde ze gericht zoeken naar personen/bedrijven die zich aan deze 
vorm van afvaldumping schuldig maken. Actie Uil verwijst naar de uil die stil aanwezig is 
en goed kan zien in de schemering en de nacht. In actie Uil heeft de FUMO samen met 
andere opsporingsdiensten en (terrein)beheerders samengewerkt. 

 
 
Basistaken 
De basistaken bestaan uit vooroverleg en uitgevoerde procedures op het gebied van 
vergunningverlening (vergunningen en meldingen) alsmede uitgevoerde controles bij inrichtingen. In 
het volgende overzicht is de voortgang van de urenbesteding weergegeven: 
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Product Aantal 

Dienstverlenings-

overeenkomst 

(DVO) 

Uren Fryslan 

Breed 

Uitvoerings- 

Programma 

(FBUP) 

Uren netto Aantal 

realisatie 

Score 

(percentage 

behaald) 

Vergunningverlening 1.268,0 212,0 1.056,0 1.301,6 123% 

Toezicht 1.025,0 424,0 601,0 1.067,3 178% 

 Totaal 2.293,0 636,0 1.657,0 2.368,9 143% 

 
 
Overzicht uren aanvullende taken 2019 
In onderstaande tabel is het aantal gerealiseerde uren ten opzichte van de in de 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO)/begroting afgesproken uren weergegeven.  
 
Deelnemer Product Aantal 

DVO 

Aantal realisatie Score 

(percentage 

behaald) 

Harlingen Spec. Advies Geluid 416,0 133,1 32% 

  Spec. Advies Bodem 150,0 186,4 124% 

  Spec. Advies Jurid. 0,0 61,7 

   Administratieve ondersteuning 120,0 69,2 58% 

  

Vergunningverlening, 

niet basistaak bedr. 221,0 325,1 147% 

  

Toezicht, niet basistaak 

bedrijven en 2e hercontroles 1.118,0 1.010,3 90% 

  

Melding Besluit Bodem 

Kwaliteit (BBK) 0,0 79,3   

  Melding Sloop asbest 0,0 58,9   

  Externe Veiligheid 0,0 0,0   

  

Register Risicosituaties 
Gevaarlijke Stoffen (RRGS) 

Informatiesysteem Overige 

Ramp Typen (ISOR) 0,0 6,0   

  Nazca*
3
 9,0 9,0 100% 

  BOA 0,0 11,9   

Totaal   2.034,0 1.950,9 96% 

De FUMO heeft in 2019 36 meldingen Activiteitenbesluit, 7 omgevingsvergunningen en 32 meldingen 

Besluit Bodem Kwaliteit afgerond. Daarnaast heeft de FUMO 17 sloopmeldingen (asbest) behandeld.  

 

Conclusie 
Een uitgebreide beschrijving van wat de FUMO in 2019 heeft gedaan incl. een financiële 
verantwoording, is terug te vinden in de jaarrekening 2019 van de FUMO.  
 
In bijlage 1 is een memo opgenomen over de uitgevoerde milieucontroles door FUMO. Hieruit 
blijkt dat voor de gemeente Harlingen 65 bedrijven gecontroleerd zijn door FUMO. De 
(her)controles hebben geleid tot volledige naleving van de gecontroleerde bedrijven. FUMO heeft 
in 2019 niet een dwangsom hoeven te verbeuren.  

                                                 
3
 Naam van het bodembeheersysteem dat FUMO beheert. 
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4.2 VRF 

 
Brandweer Fryslan van  Veiligheidsregio Fryslan (VRF) verricht verschillende activiteiten voor de 
gemeente Harlingen. Dit betreft met name: incidentbestrijding, advisering, toezicht- en 
toetsingstaken en brandpreventie. 
 
Brandweer Fryslan voert toezicht- en toetsingstaken voor de gemeente Harlingen uit op het gebied 
van brandveiligheid. De gemeente Harlingen maakt gebruik van twee maatwerkpakketten van de 
brandweer: 

 Maatwerkpakket 1: toetsing brandveiligheid/Wabo,  
De doelen hierbij zijn: 

- Het voorkomen en beperken van brand(gevaar) in bouwwerken tijdens  de 
(ver)bouwfase 

- Het borgen van een adequate en veilige incidentbestrijding (beheersbaar, 
bestrijdbaar) in geval zich een incident voordoet. 

Om deze doelen te halen wordt er gewerkt met vooroverleg, advies en bouwinspectie. 
 

 Maatwerkpakket 2: toezicht brandveiligheid/Wabo 
De doelen hierbij zijn: 

- Het voorkomen en beperken van brand(gevaar) en slachtoffers in bouwwerken 
(in de gebruiksfase) 

- Het borgen van een adequate en veilige incidentbestrijding (beheersbaar, 
bestrijdbaar) in geval zich een incident voordoet. 

Om deze doelen te halen wordt er een controle op het brandveilig gebruik voor het bouwwerk 
uitgevoerd. Alle aanvragen voor bouwwerken kunnen aan Brandweer Fryslan voorgelegd worden 
voor advies/toetsing.  
 
Met  het project ‘Brandveilig leven’ wil de brandweer de Friese samenleving van jong tot oud bewust 
maken van de gevaren van brand, de wijze waarop het brandrisico kan worden verkleind en wat je 
moet doen als er toch brand uitbreekt.  De gemeente Harlingen neemt ook deel aan dit project. 
 
In bijlage 2 is de ‘Jaarrapportage Risicobeheersing 2019’ opgenomen die de brandweer heeft 
opgesteld voor de gemeente Harlingen. 
 

 

 
 
Een uitgebreide beschrijving van wat de FUMO in 2018 heeft gedaan incl. een financiële 
verantwoording, is teug te vinden in de jaarrekening 2018 van de FUMO 
 

 APV, bijzondere wetten en parkeren 
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Hoofdstuk 5. Handhaving 
 
 
Algemeen 
Naast dat de toezichthouders en de boa’s uren steken in handhaving, steekt de jurist ook uren in de 
handhaving. Omdat de handhaving, die door de jurist wordt uitgevoerd, grotendeels voortvloeit uit 
het werk van de toezichthouders en de boa’s, zijn de werkzaamheden van de jurist ook afhankelijk 
van hun werkzaamheden. Daarnaast is het op voorhand niet bekend wanneer en in welke mate er 
handhavend opgetreden moet worden. Daarom is er voor het vaststellen van de benodigde uren 
gewerkt met een inschattingspercentage van de uren van de toezichthouders.  
 
De cijfers 
In het VVH uitvoeringsplan 2019 is een inschatting gemaakt van het aantal uren dat besteed zou 
worden aan handhaving. In de onderstaande tabel zijn deze uren en het werkelijk aantal uren 
opgenomen. De uren zijn gesplitst in handhaving Wabo en handhaving APV, BW, parkeren en 
openbaar gebied.  

 

 

Werkelijk 

aantal 

uren 

2018 

Geschat 

aantal 

uren 

2019 

Werkelijk 

aantal 

uren 

2019 

Handhaving Wabo      

Juridische ondersteuning  150 200 150 

Handhaving  350 300 300 

Ketensamenwerking, casussen 150 100 150 

Verzoeken om handhaving 100 100 100 

Beleid algemeen 50 100 100 

Totaal uren 800 800 800 

Handhaving APV, BW, parkeren en openbaar gebied    

Juridische ondersteuning 100 100 100 

Handhaving  300 300 300 

Verzoeken om handhaving 100 100 100 

Beleid algemeen 100 100 100 

Totaal uren 600 600 600 

 
De toelichting 
In 2019 was er 1400 uur beschikbaar voor het juridische gedeelte van handhavingszaken op het 
gebied van Wabo, APV, bijzondere wetten, parkeren en openbaar gebied.  
 
Op het gebied van de Wabo is in 2019 meer toezicht gehouden dan de voorgaande jaren. Door het 
intensievere toezicht worden er meer overtredingen geconstateerd. Hieruit ontstaan dan weer meer 
handhavingszaken.   
 
Er zijn minder uren besteed aan juridische ondersteuning Wabo dan geschat in het uitvoeringsplan, 
omdat er meer uren toezicht beschikbaar waren en hierdoor de toezichthouders Wabo bepaalde 
(juridische) werkzaamheden weer zelf uitvoeren. Voorheen werden deze taken door de jurist zelf 
gedaan. 
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De controle en de daaruit voortvloeiende handhaving op omgevingsvergunningen en meldingen 

brandveilig gebruik (maatwerkpakket 2 van Brandweer Fryslân) nam relatief veel tijd in beslag. Er is 

veel samengewerkt met de brandweer bij bijvoorbeeld het toezicht op hotels. Als er overtredingen 

worden geconstateerd, leidt dit meestal tot intensieve, langdurige zaken voor de handhavingsjurist. 

Hierdoor zijn de uren ‘ketensamenwerking, casussen’ hoger dan geschat in het uitvoeringsplan.   

In 2019 is ook de lijn doorgezet uit 2018 dat er vanuit toezicht extra aandacht wordt besteed aan 
bouwwerkzaamheden in de binnenstad, en dan met name op monumenten. Bij werkzaamheden aan 
monumenten waar geen vergunning voor afgegeven is of waarbij er in afwijking van de vergunning 
wordt gebouwd, worden doorgaans de werkzaamheden meteen stilgelegd. Ook het vervolgtraject 
handhaving bij monumenten kan veel tijd kosten. 
 
De verzoeken om handhaving betreffen vooral klachten van inwoners, over bijvoorbeeld de buren. 
Als er een overtreding Wabo blijkt, dan vloeit hier vaak een handhavingszaak uit voort. Deze zaken 
kunnen relatief veel tijd kosten.  
 
Op het gebied van strijdig gebruik van het bestemmingsplan lopen er nog een aantal langdurige 
zaken, die inmiddels enkele jaren lopen. Dit omdat er gebruik is gemaakt van de mogelijkheden tot 
bezwaar, beroep en eventueel hoger beroep. De zaken lopen inmiddels wel steeds meer richting 
afronding. 
 
Op het gebied van de handhaving APV, bijzondere wetten, parkeren en openbaar gebied hebben er 
in 2019 geen veranderingen voorgedaan die van groot belang zijn voor de verdeling van de 
werkzaamheden. Vanuit de horeca vloeien veel werkzaamheden voort, vooral op het gebied van de 
Drank- en Horecawet. Er is meer input gekomen vanuit handhaving voor de uitvoering van taken die 
van belang zijn in het kader van de Drank- en Horecawet. Dit heeft geleid tot meer uren overleg met 
de handhavingsjurist.  
 
Op het gebied van de APV, bijzondere wetten, parkeren en openbaar gebied is vaak sprake van kleine 
overtredingen. Al dan niet geconstateerd door een boa of gemeld door een belanghebbende. Vaak 
wordt hier niet een geheel handhavingstraject voor gevolgd, maar wordt de (mogelijke) overtreder 
wel gewaarschuwd. In verhouding kosten deze zaken veel tijd.  
 
Ook komen er vaker klachten of verzoeken om informatie binnen over verschillende onderwerpen. 
Hieruit vloeit vaak geen handhaving uit, maar dit vergt wel tijd voor zorgvuldige beantwoording. 
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Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) 
  
De landelijke handhavingsstrategie (LHS) is een landelijke sanctiestrategie die opgesteld is door een 
aantal organisaties waaronder het OM en de VNG. De LHS heeft in eerste instantie betrekking  op de 
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Het doel is dat handhavende instanties landelijk op 
eenzelfde manier op te treden bij vastgestelde overtredingen. Verder verbindt de LHS het bestuurs- 
en strafrecht met elkaar. 

 
In de LHS wordt gewerkt met een interventiematrix. Als de toezichthouder een 

overtreding/bevinding constateert, wordt deze gepositioneerd in een matrix met vier kolommen en 

vier rijen. De criteria zijn (1) het beoordelen van de gevolgen van de overtreding/bevinding voor 

fysieke omgeving, milieu, natuur, water veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke relevantie. 

Daarnaast wordt (2) het gedrag van de overtreder getypeerd (goedwillend, moet kunnen, 

calculerend, bewust/crimineel). In de matrix kan vervolgens worden afgelezen welke interventie 

hierbij past (vanuit bestuurs- of strafrecht, bijvoorbeeld: aanspreken, bestuurlijke boete of proces-

verbaal). Een derde aspect dat meeweegt in de LHS is verzachtende of verzwarende 

omstandigheden. Op basis van deze omstandigheden kan er nog een verplaatsing plaats vinden in de 

matrix en daarmee in de bijbehorende interventie.  

Het vaststellen en implementeren van de LHS is onderdeel van de VVH kwaliteitscriteria voor Wabo 
bevoegde overheden. Op 10 mei 2016 is de Landelijke Handhavingsstrategie op gemeentelijk niveau 
vastgesteld bij besluit van de gemeente Harlingen (tegelijk met de vaststelling van het VTH 
beleidsplan 2016-2020).  
In 2019 is een memo opgesteld die een aanzet vormt voor het borgen van de LHS in de dagelijkse 
praktijk van de toezichthouder en handhavingsjurist. 
In 2020 wordt een nieuw beleidsplan VVH opgesteld voor de periode 2020-2024. Binnen dit nieuwe 
beleid zal de LHS worden verwerkt. Het rapportageformulier in Squit van de toezichthouder wordt 
aangepast.  De nieuwe versie van Squit die in 2020 in gebruik genomen wordt, biedt hier de 
mogelijkheden voor. 
 

 

 

Conclusie handhaving 
Door de intensivering van het toezicht op de Wabo zijn er op dit gebied meer handhavingszaken. 
Dit geeft de mogelijkheid om meer te handhaven op overtredingen op dit gebied.  
De LHS is vastgesteld door de gemeente Harlingen op 10 mei 2016. In 2019 is een memo opgesteld 
die een aanzet vormt voor het borgen van de LHS in de dagelijkse praktijk van de toezichthouder 
en handhavingsjurist. 
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Bijlage 1: Memo milieucontroles FUMO 
 

Memo 

Datum:  8 mei 2020 

Onderwerp: Informatie over de uitgevoerde WABO controles 

Ontvanger: Gemeente Harlingen 

Opsteller: Aize Terpstra 

 
Inleiding 
Voor de gemeente Harlingen voeren we veel reguliere milieucontroles uit om de gemeente Harlingen 
leefbaar te houden en het milieu te beschermen. Harlingen heeft relatief veel grote industriële 
bedrijven waarbij goed toezicht heel belangrijk is. We doen deze milieucontroles bij zowel de 
basistaak bedrijven als de plustaak bedrijven. In deze memo lees je meer informatie over deze 
milieucontroles. 
 
Aantal uitgevoerde controles 
In 2019 hebben we voor de gemeente Harlingen circa 65 reguliere controles, 34 eerste hercontroles, 
6 tweede hercontroles, 12 aspectcontroles en we hebben de vuurwerkverkooppunten gecontroleerd.  
 
Reguliere controles 
Van de 65 uitgevoerde reguliere milieucontroles waren bij 41 controles de naleving van de 
milieuregels niet in orde. Dit is een percentage van 63% van de gecontroleerde bedrijven.  
 
Hercontroles 
Om ervoor te zorgen dat bedrijven de milieu overtredingen beëindigen hebben we 34 eerste 
hercontroles en 6 tweede hercontroles moeten uitvoeren. Na de eerste hercontrole waren bij 28 
bedrijven de overtredingen ongedaan gemaakt. Bij 6 bedrijven was een tweede hercontrole nodig. 
De werkwijze van de FUMO is dat wanneer de overtredingen bij een eerste hercontrole niet in orde 
zijn, wij een voornemen opleggen last onder dwangsom opstellen. Is het bij de opeenvolgende 
hercontrole dan nog niet in orde, dan leggen we een definitieve last onder dwangsom op. In 2019 is 
dat dus 6 keer gebeurt. Dit heeft geleidt tot een volledige naleving van de gecontroleerde bedrijven. 
We hebben in 2019 niet een dwangsom hoeven te verbeuren.  
 
Verdeling in branches en naleving 
De 65 gecontroleerde bedrijven vielen in de volgende branches: 

Branche Aantal 
controles 

Niet in 
orde 

Aantal 
overtredingen 

Gemiddeld Hoogste 
LHS 

agrarische bedrijven 16  8 19 2.4 C3 

autobedrijven 2 2 4 2 B2 

bouw- en houtbedrijven 6 2 3 1.5 B2 

instellingen 6 3 5 1.6 B2 

metaalbedrijven 9 3 8 2.6 C2 

opslag- en transportbedrijf 2 1 1 1 B2 

rederijen 2 2 5 2.5 B3 

nautische bedrijven 12 6 8 1.3 C3 

tankstations 2 1 1 1 B2 

voedingsmiddelenbedrijven 8 4 7 1.8 B2 

Totaal 65     
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Hieruit kun je afleiden dat wij in verhouding bij de agrarische bedrijven, de metaalbedrijven en de 
rederijen de meeste overtredingen constateren. Daarbij scoren we ook nog eens de hoogste LHS 
score. Dit houdt in dat de geconstateerde overtredingen zwaarder van aard waren.  
 
Aard van de overtredingen 
De overtredingen die we hebben geconstateerd zijn als volgt geclassificeerd:  
 

Branche Categorie Aantal 
overtredingen 

agrarische bedrijven Mestopslag 9 

 Luchtwasser ontbreekt 1 

 Melding Activiteitenbesluit 3 

 Dieseltank niet gekeurd 5 

 Emissiepunten onjuist 1 

autobedrijven Opslag gevaarlijke stoffen 1 

 Opslag bodembedreigende stoffen 2 

 Keuring stookinstallatie 1 

 Opslag gasflessen 1 

bouw- en houtbedrijven Opslag gevaarlijke stoffen 2 

 Keuring stookinstallatie 1 

instellingen Koeling 1 

 Opslag bodembedreigende stoffen 1 

 Keuring stookinstallatie 2 

 Afvalopslag 1 

metaalbedrijven Opslag gevaarlijke stoffen 3 

 Opslag gasflessen 4 

 Melding Activiteitenbesluit 1 

opslag- en transportbedrijf Keuring damp-retour 1 

 Dieseltank 2 

 Brandveiligheid 1 

rederijen Opslag gevaarlijke stoffen 3 

 Opslag gasflessen 1 

 Stookinstallatie 1 

nautische bedrijven Opslag gasflessen 2 

 Opslag gevaarlijke stoffen 4 

 Luchtemissie 1 

 Opslag bodembedreigende stoffen 1 

tankstations Opslag gevaarlijke stoffen 1 

voedingsmiddelenbedrijven Keuring stookinstallatie 2 

 Afvalwater 1 

 Opslag gevaarlijke stoffen 3 

 Energiebesparing 1 

   

 
Hieruit kun je opmaken dat de opslag van gevaarlijke stoffen de overtreding is die we het meeste 
constateren.  
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Bijlage 2: Jaarrapportage risicobeheersing, Gemeente Harlingen 
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1. INLEIDING 

Het taakveld risicobeheersing levert vanuit verschillende invalshoeken kennis en expertise 

ten behoeve van een (brand)veilige leefomgeving. Denk hierbij aan de uitvoering van de 

wettelijke (advies)taken op het gebied van externe veiligheid, industriële veiligheid, 

brandveiligheid en vuurwerk, maar ook advisering richting gemeenten over evenementen 

en ruimtelijke ontwikkelingen. Bovendien treedt Brandweer Fryslân voor een groot aantal 

Friese gemeenten op als deskundige backoffice ten aanzien van brandveiligheidsaspecten 

binnen het gemeentelijke WABO-proces. Naast bovenstaande traditionele 

risicobeheersingstaken, werkt Brandweer Fryslân aan een verbreding van het taakveld 

risicobeheersing door gericht in te zetten op ‘Brandveilig Leven’. Via een doelgroepgerichte 

aanpak wil Brandweer Fryslân de Friese samenleving van jong tot oud bewust maken van de 

gevaren van brand, hoe brand te voorkomen en hoe te handelen wanneer er onverhoopt 

toch brand uitbreekt.  

1.1. Doel van deze jaarrapportage 

Middels deze rapportage willen wij inzage geven in de onderstaande aspecten:  

 Waar wij als team Risicobeheersing voor staan; 

 De wijze waarop/ middels welke productgroepen wij hier invulling aan geven;  

 Het aantal activiteiten dat binnen deze productgroepen in 2019 voor uw gemeente zijn 

uitgevoerd. 

1.2. Waar wij voor staan 

De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van 

de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in 

de regio. Eén van de bedrijfsonderdelen is Brandweer Fryslân. De missie van Brandweer 

Fryslân is als volgt geformuleerd: 

‘Brandweer Fryslân voorkomt, beperkt en bestrijdt brand en ongevallen’  

 

Hierbij behoort de onderstaande visie:  

‘Streven naar minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade’  

 

Als team Risicobeheersing voeren wij werkzaamheden uit op het gebied van ‘proactie’ en 

‘preventie’. Dit komt erop neer wij streven om onveiligheden (risico’s) ten aanzien van 

brand te voorkomen. Mocht dat niet lukken, dan wordt gestreefd om de kans op- en de 

effecten van onveiligheden te beperken. Om dit te kunnen bereiken leveren wij 

verschillende producten en diensten, welke ondergebracht zijn in productgroepen: 

 het reguliere takenpakket, bestaande uit de productgroepen: 

 evenementen; 

 omgevingsveiligheid; 

 repressief advies; 

 brandveilig leven; 

 structureel terugdringen van onechte en ongewenste meldingen  

(= STOOM); 
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 de maatwerkpakketten, bestaande uit de productgroepen: 

 toetsing brandveiligheid/ WABO (maatwerkpakket 1); 

 toezicht brandveiligheid/ WABO (maatwerkpakket 2). 

 

Een team van medewerkers geeft invulling aan de bijbehorende producten en 

diensten. Zij staan voor de deskundigheidsgebieden brandveiligheid, 

omgevingsveiligheid en incidentbestrijding. Voor het deskundigheidsgebied 

‘brandveiligheid’ is middels een nulmeting van het bureau ‘Libereaux’ aangetoond 

dat wij als organisatie voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1.  

1.3. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van de activiteiten in uw gemeente die 

behoren tot het reguliere takenpakket, bestaande uit de productgroepen 

evenementen, omgevingsveiligheid, repressief advies, brandveilig leven en STOOM.  

 

Hoofdstuk 3 heeft betrekking op de maatwerkpakketten, die als een aanvulling op 

het reguliere takenpakket afgenomen kunnen worden. Indien uw gemeente een 

maatwerkpakket afneemt, wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan van de verrichte 

activiteiten. 
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2. REGULIERE TAKEN 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de activiteiten die binnen het reguliere 
takenpakket van Brandweer Fryslân zijn uitgevoerd. Onder de reguliere taken vallen de 
onderstaande productgroepen: 

 evenementen; 

 omgevingsveiligheid; 

 repressief advies;  

 brandveilig leven; 

 structureel terugdringen van onechte en ongewenste meldingen. 

2.1. Evenementen 

Doel 

 

 

 

 

Aanpak 

 

 

 

Advies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schouw 

 

 

 

 

Resultaten 

Binnen de productgroep ‘evenementen’ streven we een tweetal doelen na, namelijk:  

 het voorkomen en beperken van brand(gevaar) en slachtoffers bij evenementen; 

 het borgen van een adequate en veilige incidentbestrijding (beheersbaar, 

bestrijdbaar) in geval zich een incident voordoet.  

 

Om deze doelen te behalen, leveren wij onderstaande twee producten: 

 advies; 

 schouw. 

 

Vergunningaanvragen voor evenementen met een risicoclassificatie B of C kunnen aan 

Brandweer Fryslân worden voorgelegd voor advies. Omdat deze evenementen risicovoller 

zijn dan de evenementen waarbij de voorschriften volstaan, is meer aandacht nodig. Als 

aanvulling op de standaard voorschriften wordt daarom de aanvraag getoetst aan de 

standaard voorschriften en wordt gekeken naar de brandrisico’s, mogelijke scenario’s en 

repressieve aspecten. Dit met het doel om zodoende de brandveiligheid en repressieve 

aspecten optimaal te borgen. De uitkomsten hiervan worden, tezamen met het advies 

over de gezondheidsaspecten van de GHOR, digitaal naar de gemeente verzonden. De 

gemeente kan vervolgens beslissen om het advies te verwerken in de 

evenementenvergunning. Op het moment dat wij de afschriften van de vergunning 

ontvangen, wordt deze vertaald naar informatie voor de repressieve dienst.  

 

In onderling overleg tussen brandweer en gemeente kan er afgesproken worden dat er 

een (multidisciplinaire) schouw bij het evenement wordt uitgevoerd. Hierbij wordt getoetst 

of het evenement is/ wordt georganiseerd overeenkomstig de afgegeven vergunning op 

het gebied van brandveiligheid en de incidentbestrijding.  

 

In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten voor uw gemeente ten aanzien van 

evenementen weergegeven.  

 

 
 

Producten Aantal 

Aantal verstrekte adviezen: 2 

Aantal uitgevoerde schouws: 1 
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2.2. Omgevingsveiligheid 

 

2.3. Repressief advies 

Doel 

 

 

 

 

Aanpak 

 

 

Advies 

 

 

 

 

Resultaten 

Binnen de productgroep ‘omgevingsveiligheid’ streven we een tweetal doelen na, 

namelijk: 

 voorkomen en beperken van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;  

 optimaliseren van de veiligheid binnen en rond risicobronnen waar gewerkt wordt 

met gevaarlijke stoffen. 

 

Om deze doelen te behalen, leveren wij binnen deze productgroep de onderstaande 

producten:  

 advies. 

 

Door te adviseren op ruimtelijke plannen en vergunningen proberen wij de 

veiligheidssituaties binnen de kaders van de aanvraag te optimaliseren door gerichte 

adviezen en maatregelen voor te stellen aan de ruimte of bedrijf. Hierbij nemen wij ook 

aspecten mee die van belang zijn voor de basis brandweerzorg, zoals bereikbaarheid en 

bluswatervoorzieningen.  

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor uw gemeente ten aanzien van 

omgevingsveiligheid weergegeven.  

 

Producten Aantal 

Aantal verstrekte adviezen ‘ruimtelijke ordening’: 5 

Percentage afgehandeld binnen 20 werkdagen:  100% 

Aantal verstrekte adviezen ‘omgevingsvergunning 

(WM)’: 
8 

Percentage afgehandeld binnen 20 werkdagen: 75% 

Aantal verstrekte gemeente-adviezen ‘vuurwerk’: 1 

Percentage afgehandeld binnen 10 werkdagen: 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten waarvoor provincie of Rijk het bevoegd gezag zijn, zijn in dit overzicht niet 

meegenomen (bijvoorbeeld activiteiten ten aanzien van BRZO, vuurwerk).  

Doel 

 

 

 

Aanpak 

 

 

 

Advies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repressief overleg 

Binnen de productgroep ‘repressief advies’ streven we het onderstaande doel na:  

 het borgen van een adequate en veilige incidentbestrijding (beheersbaar, 

bestrijdbaar) in geval zich een incident voordoet.  

 

Om deze doelen te behalen, leveren wij binnen deze productgroep de onderstaande 

producten.  

 advies; 

 repressief overleg. 

 

In geval maatwerkpakket 1 van Brandweer Fryslân afgenomen wordt, worden de 

vergunningaanvragen WABO getoetst op aspecten die nodig zijn om een adequate 

incidentbestrijding te borgen. Als de gemeente vervolgens een vergunning uitgeeft, dient 

het afschrift van de vergunning als input voor planvormingsmateriaal voor de 

incidentbestrijding. Echter neemt niet elke gemeente maatwerkpakket 1 af. Tevens zijn er 

ook andere plannen die interessant zijn voor de incidentbestrijding (zoals ruimtelijke 

plannen). Gezien het belang voor een adequate incidentbestrijding in de Friese 

gemeenten, ontvangen we graag aanvragen voor repressief advies.  
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2.4. Brandveilig leven 

Doel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak 

 

 

 

Resultaten 

 

Via een doelgroepgerichte aanpak wil Brandweer Fryslân – samen met gemeenten en 

ketenpartners – de Friese samenleving van jong tot oud bewust maken van de gevaren 

van brand, de wijze waarop het brandrisico kan worden verkleind en wat je moet doen als 

er toch brand uitbreekt. We richten ons hierbij zowel op risico- als kansgroepen, 

onderkende risicogebieden en risico-objecten. Met de inzet op brandveilig leven streeft 

Brandweer Fryslân 4 doelen na: 

 Brand voorkomen 

 Brand snel ontdekken (door het installeren van rookmelders) 

 Verspreiding van brand vertragen 

 Weten wat te doen bij brand 

 

Om onze doelen te bereiken werken we zoveel mogelijk samen met gemeenten en andere 

partijen die bij kunnen dragen aan brandveilig gedrag. Hierbij geven wij invulling aan 

verschillende activiteiten, verdeeld over 6 thema’s. 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor uw gemeente ten aanzien van brandveilig 

leven weergegeven.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

 

Naast de advisering voeren wij ook zogenaamde repressieve overleggen met bedrijven/ 

instellingen. Deze overleggen zijn informeel van karakter en gaan nadrukkelijk niet in op 

de geldende wet- en regelgeving. De gesprekken zijn dan ook niet bedoeld als middel om 

toezicht te houden op naleving van wet- en regelgeving.  

 

Tijdens de overleggen gaan we met elkaar in gesprek over concrete vragen, praktische 

informatie, kennisuitwisseling, mogelijke ongevalsscenario’s en de mogelijkheid om op 

locatie te oefenen met blusploegen. Doel is om met bedrijven/ instellingen in gesprek te 

komen over de mogelijke risico’s bij het object. Het repressie f overleg leidt tot 

verbeterpunten tussen bedrijf en brandweer. 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor uw gemeente ten aanzien van repressieve 

adviezen weergegeven.  

 

Producten Aantal 

Aantal verstrekte repressieve adviezen: 1 

Aantal risicobedrijven waarbij repressief overleg is gevoerd:  2 
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Thema 1: Onderwijs 
Aantal 

uitgevoerd 
Aantal mensen bereikt 

1.1. Basisonderwijs: gastlessen brandveiligheid: 4 87 

1.2. Voortgezet onderwijs: opdrachtgeverschap Technasium: 1 70 

1.3. Middelbaar (beroeps)onderwijs: interactieve gastcolleges: 1 40 

1.4. Hoger beroepsonderwijs: opdrachten/projecten: 0 0 

  
  

Thema 2: Brandveilig wonen  
Aantal 

uitgevoerd 
Aantal mensen bereikt 

2.1. Studentenhuisvesting: 0 0 

2.2. Verminderd zelfredzame personen: 0 0 

2.3. Zelfstandig wonende senioren: 1 110 

2.4. Oefenen in de wijk: 0 0 

2.5. Wonen boven winkels/risicogebieden 1 Dekkingsplan 2.0: 0 0 

2.6. Overige activiteiten: 1 500 

  
  

Thema 3: Brandveiligheid in de intramurale zorg  
Aantal 

uitgevoerd 
Aantal mensen bereikt 

3.1. Geen Nood Bij Brand: 2 16 

  
  

Thema 4: Brandveilig ondernemen  
Aantal 

uitgevoerd 
Aantal mensen bereikt 

4.1. Participatie Keurmerk Veilig Ondernemen: 0 - 

4.2. Brandveiligheid in agrarische opstallen: 0 0 

  
  

Thema 5: Brandveilig recreëren   
Aantal 

uitgevoerd 
Aantal mensen bereikt 

5.1. Brandveiligheidsvoorlichting recreatie: 0 0 

  
  

Thema 6: Landelijke campagnes  
Aantal 

uitgevoerd 
Aantal mensen bereikt 

6.1. Nationale brandpreventieweken: 0 0 

6.2. Landelijke preventiecampagne koolmonoxidevergiftiging: Ѵ Ѵ 
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2.5 Structureel terugdringen van onechte en ongewenste  

meldingen (= STOOM) 

 

 

 

 

 

 

 

Doel 

 

 

 

 

Telefonische 

verificatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten  

 

Bouwwerken met een brandmeldinstallatie kunnen een doormelding hebben naar de 

meldkamer brandweer. Een doormelding heeft als doel dat bij brand de brandweer tijdig 

gealarmeerd wordt. Een neveneffect is dat ongewenste en onechte brandmeldingen ook 

leiden tot alarmering van de brandweer, dit met negatieve effecten voor de brandweer en 

de gebruiker als gevolg. In 2008 waren er landelijk gezien 59.000 meldingen, waarvan ± 

56.000 ongewenst (op brand lijkende verschijnselen) waren (= 95%). 
 

Binnen STOOM streven we een tweetal doelen na, namelijk:  

 het reduceren van het aantal ongewenste en onechte 

brandmeldingen die binnenkomen bij de Meldkamer Noord-

Nederland; 

 het reduceren van het aantal alarmeringen van 

brandweereenheden.  

 

Vanaf juni 2015 vindt verificatie van OMS-meldingen door de meldkamer Noord-

Nederland plaats op grond van de 1 + 2 minuten-regeling: 

 na ontvangst van een OMS-alarmering heeft de meldkamer 1 minuut de tijd om 

telefonisch contact te leggen met het meldadres; 

 is er binnen 1 minuut geen telefonisch contact met het meldadres, dan wordt met 

prioriteit 1 gealarmeerd; 

 is er binnen 1 minuut wel telefonisch contact met het meldadres, dan is er vanaf 

het ontstaan van dit contact nog 2 minuten de tijd om de melding te kunnen 

verifiëren. Wanneer er binnen dit tijdsbestek geen duidelijkheid kan worden 

gegeven over de melding, wordt alsnog met prioriteit 1 gealarmeerd. 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor uw gemeente ten aanzien van STOOM 

weergegeven.  
 

 

 

 

 

 

 

 Aantal 

Aantal meldingen bij de Meldkamer Noord-Nederland: 40 

Aantal alarmeringen: 7 

Aantal keer uitgerukt: 0 

Aantal keer ter plaatse gekomen: 0 

Aantal keer daadwerkelijk brand: 0 
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3. MAATWERKPAKKETTEN 

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de maatwerkpakketten. Indien een 
maatwerkpakket door uw gemeente wordt afgenomen, wordt verslag gedaan van 
de activiteiten die voor uw gemeente zijn uitgevoerd. Tevens worden de 
activiteiten dan uitgezet tegen de door u gemaakte kosten.   

3.1. Maatwerkpakket 1: toetsing brandveiligheid/ WABO 

Doel 

 

 

 

 

 

Aanpak 

 

 

 

 

 

Vooroverleg 

 

 

 

 

 

 

 

Advies 

 

 

 

 

 

 

Bouwinspectie 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de productgroep ‘maatwerkpakket 1’ streven we een tweetal doelen na, namelijk:  

 het voorkomen en beperken van brand(gevaar) in bouwwerken tijdens de 

(ver)bouwfase; 

 het borgen van een adequate en veilige incidentbestrijding (beheersbaar, 

bestrijdbaar) in geval zich een incident voordoet.  

 

Om deze doelen te behalen, leveren wij middels dit maatwerkpakket in de bouwfase van 

een bouwwerk de onderstaande drie hoofdproducten.  

 vooroverleg; 

 advies; 

 bouwinspectie.  
 

Bij (complexe) omgevingsvergunningen is het niet ongebruikelijk dat de aanvrager 

verzoekt om een (voor)overleg met het bevoegd gezag. Met een (voor)overleg kan 

worden voorkomen dat in het traject van de formele aanvraag, waarvoor fatale termijnen 

gelden, de aanvraag moet worden geweigerd of onnodig vertraging oploopt.  De ervaring 

leert dat de bereidheid tot investeren in (brand)veiligheid in deze fase het grootst is. 

Tegelijkertijd kunnen onnodige investeringen worden voorkomen. Als een aanvrager 

tijdig over verschillende zaken wordt geïnformeerd, dan wordt de regeldruk als minder 

ervaren. 

 

Vergunningaanvragen voor bouwwerken kunnen aan Brandweer Fryslân worden 

voorgelegd voor advies. Aanvragen worden hierbij getoetst aan 

brandveiligheidsvoorschriften uit de wet- en regelgeving
4
. Tevens kan een aanvraag 

voorzien worden van een repressief advies, waarmee de het kunnen doen van een 

adequate incidentbestrijding zoveel mogelijk wordt geborgd. Indien een vergunning 

wordt uitgegeven, dient het afschrift van de vergunning als input voor 

planvormingsmateriaal voor de incidentbestrijding.  

 

Wanneer door het bevoegd gezag een omgevingsvergunning is verleend mag de 

aanvrager starten met de bouw. Het is mogelijk dat Brandweer Fryslân, op verzoek van 

het bevoegd gezag of op basis eigen inschatting, een inspectie uitvoert na het opvolgen 

van de vergunning(svoorschriften) op het gebied van brandveil igheid. Deze inspectie 

wordt altijd samen met een toezichthouder van het bevoegd gezag uitgevoerd. Het 

bevoegd gezag houdt hierin de regie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 De reikwijdte/ de te beoordelen aspecten van het advies kan opgevraagd worden bij het clusterhoofd Risicobeheersing 
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In onderstaande tabel zijn de resultaten voor uw gemeente ten aanzien van 

maatwerkpakket 1 weergegeven. 

 

Producten Aantallen 

Aantal verstrekte adviezen ‘activiteit bouwen’: 71 

Aantal verstrekte adviezen ‘activiteit brandveilig gebruik’:  10 

Aantal verstrekte adviezen ‘beoordelen PVE’: 14 

Percentage aantal adviezen binnen 10 werkdagen: 91% 

Aantal uitgevoerde bouwinspecties: 4 

 

 

Financieel 
In onderstaand overzicht is een kosten- baten overzicht van het maatwerkpakket 

weergegeven. Hierbij gaat het alleen om de geregistreerde activiteiten. Het fungeren als 

vraagbak, overleg etc. is niet meegenomen in het aantal producten.  
 

Aantal producten Factuurbedrag 

99 € 11.520,00 

 

 

 

 

 
 

3.2. Maatwerkpakket 2: toezicht brandveiligheid/ WABO 

Doel 

 

 

 

 

 

Aanpak 

 

 

Controle brandveilig 

gebruik 

 

 

 

 

Resultaten 

 

 

Binnen de productgroep ‘maatwerkpakket 2’ streven we een tweetal doelen na, namelijk:  

 het voorkomen en beperken van brand(gevaar) en slachtoffers in bouwwerken 

(in de gebruiksfase); 

 het borgen van een adequate en veilige incidentbestrijding (beheersbaar, 

bestrijdbaar) in geval zich een incident voordoet.  

 

Om deze doelen te behalen, leveren wij met dit maatwerkpakket onderstaand product.  

 Controle brandveilig gebruik. 

 

Wanneer een vergunning brandveilig gebruik is afgegeven of wanneer een melding van 

brandveilig gebruik is gedaan, kan een bouwwerk in aanmerking komen voor een 

controle op brandveilig gebruik
5
. Hierbij wordt getoetst of een bouwwerk 

overeenkomstig de vergunning wordt gebruikt. Afhankelijk van de bevindingen kan 

hercontrole worden geadviseerd/ worden uitgevoerd.  

 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten voor uw gemeente ten aanzien van 

maatwerkpakket 2 weergegeven. 

 

 

  

                                                 
5
 De reikwijdte van de controle staat beschreven in het toezicht- en controleplan.   
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Financieel 
In onderstaand overzicht is een kosten- baten overzicht van het maatwerkpakket weergegeven. Hierbij gaat 

het alleen om de geregistreerde activiteiten. Het fungeren als vraagbak, overleg etc. is niet meegenomen in 

het aantal producten.  
 

Aantal  

periodieke controles 

Aantal  

hercontroles 
Factuurbedrag 

35 25 € 9.526,00 
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   ► Veiligheidsregio Fryslân 

   ► Jaarrapportage Risicobeheersing 2019, gemeente Harlingen 

   ► Datum 

     Februari 2020 

 


