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Reactie van wethouder Van der Weide op vragen gesteld in de commissie Wonen
en Ruimte

Geachte raads- en commissieleden,
Op verzoek van wethouder Van der Weide zenden wij u onderstaand de beantwoording van vragen gesteld in de
commissievergadering Wonen en Ruimte van 16 januari jl.
Met vriendelijke groet,
Griffie gemeenteraad
Harma Bentum

In de commissievergadering Wonen&Ruimte van 16 januari zijn door uw raad een aantal vragen gesteld tijdens de
behandeling van agendapunt 7 (Verordening VTH). Ik heb toegezegd u voor de raadsvergadering nader te
informeren.
N.a.v. de vragen van de heer Van Heusden:
Aandachtsgebied Bouwfysica (complex)
V(raag) Kan de wethouder aangeven waar de tekortkomingen liggen?
A(ntwoord) De gemeente Emmen heeft op dit moment voldoende personeel met de juiste opleidingen op het gebied
van bouwfysica (complex). In de kwaliteitscriteria worden echter ook eisen gesteld aan de werklast op dit gebied
(minimaal1/3 van de tijd moet besteed worden aan complexe situaties). Dit vanuit de gedachte dat medewerkers hun
kennis alleen voldoende op peil kan worden gehouden als er voldoende (in dit geval complexe) werkzaamheden
worden verricht. In de Emmense situatie is de werklast niet voldoende om zelfstandig aan de kwaliteitscriteria op dit
deskundigheidsgebied te voldoen. Voor Emmen zijn er dan 2 mogelijkheden waarin nog een keuze moet worden
gemaakt:
1. Door samen te werken met andere gemeenten kan de werklast (complex) worden vergroot, waardoor wel kan
worden voldaan aan de criteria;
2. Het is ook toegestaan om in het geval van complexe situaties kennis bij ingenieursbureaus in te huren. Deze
ingenieurs moeten dan wel de juiste opleiding hebben en voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria.
Inhuren kennis uit de markt:
V Kan de wethouder aangeven waar wettelijk geregeld is dat specifieke kennis uit de markt kan worden toegepast en
welke partijen dit dan betreft?
A Het wel of niet mogen inhuren van kennis uit de markt is niet in de wet opgenomen. Wel schrijft de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor dat gemeenten een verordening moeten vaststellen waarin de kwaliteit is
geregeld van de vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het Omgevingsrecht. In de
verordening wordt dan weer vastgelegd dat de gemeente zich moet houden aan (een landelijk vastgestelde set aan)
kwaliteitscriteria. In de uitwerking van de kwaliteitscriteria is welopgenomen dat deze kennis kan worden ingehuurd.
1

Opgemerkt wordt dat het dan wel noodzakelijk is dat er binnen het deskundigheidsgebied 2. "Vergunningverlening
bouwen en ruimtelijke ordening" of 4." Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening" een medewerker op
HBO-niveau aanwezig is, die bij de intake
per geval kan beoordelen of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie. Emmen voldoet aan deze eis.
Partijen die dergelijke deskundigheid bezitten zijn veelal ingenieurs- of adviesbureaus. Het in te zetten personeel
moet overigens eveneens voldoen aan de eisen met betrekking tot deskundigheid en ervaring. De gemeente Emmen
vraagt hiervoor bewijsmiddelen.

N.a.v. de vraag van mevrouw Hummel:
Risico op gebrek aan functiescheiding
V Kan de wethouder aangeven hoe ervoor wordt gezorgd dat de invoering van de Drentse verordening niet leidt tot
onvoldoende functiescheiding (voorbeeld: het moet niet zo zijn dat de zelfde medewerker zowel betrokken is bij het
opstellen van een vergunning als bij het afhandelen van de bezwaarprocedure)?
A De VTH-kwaliteitseisen hebben het wei over functiescheiding. Dan gaat het over scheiding tussen
vergunningverlening en toezicht&handhaving. Deze scheiding is al verwerkt in de eigen werkorganisatie van de
gemeente en ook in de RUD.
De functiescheiding tussen vergunningafhandeling (of handhavingsbeschikkingen) en de oordeelvorming over
bezwaarschriften is geen onderwerp dat geregeld wordt met de Wet VTH of met de verordening op de VTH
kwaliteitscriteria. De wettelijke eisen voor de afhandeling van bezwaarschriften zijn geformuleerd in de Awb
(Algemene Wet Bestuursrecht). In Emmense situatie is de functiescheiding geborgd doordat er gewerkt wordt met
een onafhankelijke commissie, die het College adviseert over deze bezwaren.
Voor de volledigheid verwijs ik u nog naar het door uw raad op 22 december 2016 vastgestelde gewijzigd reglement
voor deze adviescommissie ( Reglement Commissie Bezwaarschriften Emmen 2016).

2

