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1. Voorstel 
- Het college neemt kennis van de rapportage van 4 juli 2006 betreffende de inhaalslag 
 gebruiksvergunningen; 
-  De rapportage wordt ter kennis gebracht aan de Raad. 
 
2. Aanleiding 
Eind 2004 is het contract met Adviesbureau Van Dijke (AVD) ondertekend opdat in een periode 
van 3 jaar (2005-2007) de achterstand op het gebied van de gebruiksvergunningen wordt 
ingelopen. Met AVD is overeengekomen dat per kwartaal een voortgangsrapportage wordt 
opgesteld. Deze rapportages worden ter kennis gebracht aan uw college en de Raad. 
 
3. Aspecten 
Naar aanleiding van de bijgaande rapportage worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

• De voortgang van de inhaalslag verloopt in het algemeen volgens planning. Naar 
verwachting zal medio volgend jaar de inhaalslag in de afsluitende fase belanden. 
Aandachtspunten zijn de volgende onderdelen van de inhaalslag: 

o Bij de planning van de inhaalslag is voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen 
aangesloten bij het door de gemeenteraad vastgestelde investeringsschema voor 
het aanpassen van de gemeentelijke gebouwen. Dit heeft tot gevolg dat 
aanvragen om gebruiksvergunning voor een deel van de gemeentelijke gebouwen 
pas in 2007 in behandeling worden genomen. Het is dan niet reëel de afronding 
van deze aanvragen en de uitvoering van de vereiste aanpassingen aan de 
gebouwen voor 1 juni 2007 te verlangen. 

o Ruim 50 dossiers zijn geretourneerd aan ons college met het advies van AVD een 
handhavingsprocedure te starten. Om diverse redenen zijn de betreffende 
inrichtingen niet genegen een (volledige) aanvraag om gebruiksvergunning in te 
dienen dan wel de noodzakelijke voorzieningen aan de inrichting te treffen zodat 
vergunning verleend kan worden. De zeer beperkte juridische capaciteit van de 
unit Handhaving, afd. Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, maakt het 
discutabel dat dit deel van inhaalslag tijdig, dat wil zeggen, voor 1 juni 2007, 
afgerond kan worden. 

• Omdat al eerder geconstateerd is dat veel inrichtingen niet vergunningplichtig blijken te zijn 
is de laatste tranche van de in procedure te nemen inrichtingen vooraf gescreend op het 
vergunningplichting zijn. Van de onderzochte 112 inrichtingen bleken er 29 niet 
gebruiksvergunningplichtig. Met het resultaat van deze screening is inmiddels ingestemd.  

• Naar verwachting zal de VNG in september aanstaande de 11e wijziging van de 
bouwverordening aan de gemeenten toezenden. Met deze 11e wijziging wordt 
vooruitgelopen op de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit (een Algemene maatregel 
van Bestuur krachtens de Woningwet). Met het Gebruiksbesluit wordt mede in het kader 
van de deregulering beoogd de regels betreffende de gebruiksvergunning landelijk te 
uniformeren. Tevens wordt beoogd een betere afstemming te realiseren met andere 
vergunningstelsels op het gebied van de brandveiligheid. Het e.e.a  heeft tot gevolg dat 
o.a. inrichtingen met opslag van brandgevaarlijke stoffen niet meer 
gebruiksvergunningplichtig zijn. Met dit gegeven zal bij de verdere afwikkeling van de 
inhaalslag en het ter hand nemen van de al genoemde handhavingsdossiers rekening 
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worden gehouden. 
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